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Kallelse till Tillväxtnämnden 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Tillväxtnämnden, Tisdag den 12 
april 2022, kl 09:00. Näset 

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller 
rakvatten! 

Magnus Storm Rouzbeh Isa 

Ordförande Sekreterare 

Ledamöter Ersättare 

Magnus Storm, ordförande (C) Kristine Andersson 

Sofié Krantz (S) Ove Magnusson (S) 

Nafih Mawlod (S) Inger Griberg (MP) 

Vakant (S) Jonas Kleber (C) 

Hans Finckh (V) Markus Lundin (KD) 

Jan Hansson (M) Fredrik Rosenbecker (SD) 

Conny Ärlerud (M) Maria-Pia Karlsson (C) 

Jari Mehtäläinen (SD) Fredrik Sundén Vessling (V) 

Rickard Jirvelius (SD) Anna Jensen 
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 Val av justerare   
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3. Medborgarförslag om att bygga utegym i Frövi TN 2021/57 

4. Investeringsbidrag för Storå Motorsällskap 2022 TN 2022/10 
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6. Information om projekt som startas upp, pågår och 
avslutas inom arbetsmarknadsenheten 2022 
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2022-02-02  TN 2021/57 

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

  

 

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

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

Tillväxtnämnden (beredande) 
Tillväxtnämnden 

Yttrande över medborgarförslag om att bygga utegym i Frövi 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden föreslå kommunstyrelsen. 
 Att nämnden ställer sig positiv till ett utegym i Frövi men att 

förvaltningen i år saknar medel för att bygga ett utegym. Beräknad 
kostnad för ett utegym i Frövi är ca 400 000 kr. 

 

Ärendebeskrivning 

Det har kommit in ett medborgarförslag om att Lindesbergs kommun bör 
bugga ett utegym i Frövi.  Det finns idag 3 kommunala utegym på andra orter i 
i Lindesbergs kommun men inget i Frövi. 
 
Önskemål om ett utegym i Frövi har tagits upp av flera personer de senaste 
åren. Diskussioner har förts med Frövi IK i flera år att bygga ett utegym på 
Fröjevi idrottsplats. En plats som alla som kommit in med synpunkter tycker 
är en lämplig plats. Det är bra om en förening är involverade av ett bygge t ex 
av ett utegym eftersom de har fler möjligheter att hitta delfinansiering från 
externa finansiärer än vad kommunen har möjlighet till. Men av olika 
anledningar har det inte bygget blivit av.  
 
Under 2022 har tillväxtförvaltningen inte tillräckligt med investeringsbidrag 
för att klara finansieringen av ett utegym i Frövi. Möjligen kan visst utrymme 
finnas under 2023. Förvaltning ställer sig positiv till att ett utegym uppförs i 
Frövi. 
 
Ett utegym kan användas av allmänheten från 13 år och uppåt. Det bidrar till 
en positiv utveckling av folkhälsan, inte minst bland äldre. Ett utegym kan 
också användas av det organiserade föreningslivet. 

 

Konsekvenser 

Ett utegym beläget på Fröjevi IP beräknas kosta ca 400 000 kr plus moms. 
Frövi IK har tagit in en färsk offert där själva utegymmet kostar 300 000 kr 
plus moms. Det är av samma tillverkare som kommunens övriga utegym. Lägg 
därtill en kostnad för markarbeten på ca 100 000 kr. 

 

Magnus Sjöberg Jonas Andersson 
Förvaltningschef Handläggare 
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2022-02-22  TN 2022/10 

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

  

 

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

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

Tillväxtnämnden (beredande) 
           

Investeringsbidrag för Storå Motorsällskap 2022 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Att bevilja Storå Motorsällskap 70 000 kr i investeringsbidrag till en 

traktor. 
 

Ärendebeskrivning 

Storå Motorsällskap är verksamma på den egna arrenderade och 
föreningsskötta motocrossbanan på Stråssa industriområde. Under 2021 blev 
föreningens traktor stulen och återfanns vandaliserad i Skinnskatteberg. 
Försäkringsbolaget dömde ut den och gav en ersättning till föreningen på ca 
50 000 kr. 
 
Föreningen letar idag efter en ”ny” traktor. Det är en förutsättning för att 
sköta motocrossbanan på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 
 
Föreningen har sett ut ca 8 olika modeller av begagnad traktor på mellan 
130 000 och 200 000 kr som tänkbar ersättning. Föreningen har sökt 100 000 
i investeringsbidrag av Lindesbergs kommun. De har redan blivit beviljade 
30 000 kr av Sparbanksstiftelsen. Resterande del skjuts till av föreningen och 
försäkringsersättning de fått. 
 
Föreningen har inte sökt eller erhållit något bidrag från kommunen de senaste 
tio åren. 
 
Med tanke att valet av traktor inte har tagits av föreningen föreslås att de får 
ett kommunalt bidrag på 70 000 kr. 

 

Magnus Sjöberg Jonas Andersson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Fritidskonsulent. 
 

Bilagor: 

Ansökan Investeringsbidrag Storå Motorsällskap. 
Årsmöteshandlingar Storå Motorsälskap 
Ett antal tänkbara investeringsobjekt. 
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Bidragsansökan: 55216

Investeringsbidrag
Syftet med investeringsbidraget är att ge föreningar ekonomiskt stöd till investeringar som kan skapa
förutsättningar för
• att bredda och utveckla barn- och ungdomsverksamhet
• att främja folkhälsan
• att främja jämställdhet eller integration
• öka tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning att delta i föreningens
verksamhet
• miljöförbättrande åtgärder på anläggningar.

Villkor för bidrag
• Investeringen ska uppfylla minst ett av syftena för investeringsbidrag.
• Investeringen ska ha en längre livslängd.
• Ansökt belopp får uppgå till maximalt 75 % av den totala investeringskostnaden.
• Bidrag utgår normalt inte till löpande underhåll och reparationer.
• Investeringen får inte vara genomförd eller ske förrän ansökan är beviljad.
• Utbetalning av bidrag sker efter överenskommelse.

Investeringar som får delfinansiering från andra bidragsgivare som också kan kräva kommunal
medfinansiering är prioriterad om ansökan i övrigt uppfyller något av investeringsbidragets syften.
Det kan vara bidrag från Riksidrottsförbundet, Allmänna arvsfonden, EU, Länsstyrelsen, Boverket
med flera.

I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag.

Ansökningstiden är löpande.

Ansökan ska styrkas med offerter, budget, projektplan eller liknande.

Kund: Storå Motorsällskap (802462-1388)

Handläggare: Jonas Andersson

Externt Id:

Status: Mottagen

Ansökan
Investeringsbidrag
Syftet med investeringsbidraget är att ge föreningar ekonomiskt stöd till investeringar som kan skapa
förutsättningar för

• att bredda och utveckla barn- och ungdomsverksamhet

• att främja folkhälsan
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• att främja jämställdhet eller integration

• öka tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning att delta i föreningens
verksamhet

• miljöförbättrande åtgärder på anläggningar

Villkor för bidrag

• Investeringen ska uppfylla minst ett av syftena för investeringsbidrag.

• Investeringen ska ha en längre livslängd.

• Ansökt belopp får uppgå till maximalt 75 % av den totala investeringskostnaden.

• Bidrag utgår normalt inte till löpande underhåll och reparationer.

• Investeringen får inte vara genomförd eller ske förrän ansökan är beviljad.

• Utbetalning av bidrag sker efter överenskommelse.

Investeringar som får delfinansiering från andra bidragsgivare som också kan kräva kommunal
medfinansiering är prioriterad om ansökan i övrigt uppfyller något av investeringsbidragets syften.
Det kan vara bidrag från Riksidrottsförbundet, Allmänna arvsfonden, EU, Länsstyrelsen, Boverket
med flera.

I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag.

Ansökan ska styrkas med offerter, budget, projektplan eller liknande som ni laddar upp i slutet av
ansökan. O.B.S att förenings årsmöteshandlingar ska laddas upp på er föreningssida. Har inte det
skett godkänns inte er ansökan.

Förening som erhåller investeringsbidrag är skyldiga att senast en månad efter investeringen lämna
en redovisning till tillväxtförvaltningen. Uteblir redovisning kan återbetalning av bidraget krävas.

Namn på kontaktperson för investeringen
Lenita Wrede

0704421141

lenitawrede@hotmail.com
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Investeringen avser
Inköp av traktor

Önskad effekt av investeringen
En traktor är avgörande för att verksamheten ska kunna fungera

Beskriv de kostnader som investeringen har

Kostnadslag Belopp
Begagnad traktor 200 000

Förifyllt värde 3

Förklaring och kommentarer till kostnader för investeringen
Av naturliga skäl kan vi inte bifoga någon offert eftersom köpet avser begagnad traktor. Istället
bifogas 8 exempel på begagnad traktor med rätt egenskaper. En traktor kostar mellan 130 000 och
200 000 lite beroende på skick och ålder. Hur mycket klubben kommer att betala kommer att vara
helt avgörande av vilka bidrag vi får in.

Finasiering av investeringens

Finansiär Bekopp
Sparbanksstiftelsen 30 000
Storå MS 70 000
Lindesbergs kommun 100 000

Kommenarer till finansieringen
Sparbanksstiftelsen har godkänt bidrag på 30 000 kronor för inköpet av traktor. Klubben har erhållit
50 000 kronor från försäkringsbolaget och har i dagsläget ca 20 000 i eget kapital.

Övriga upplysningar
Storå Motorsällskap är en ideell förening i norra kommundelen som utövar sporten Motocross.
Antalet medlemmar ( 80 st ) har ökat med 60% mellan 2020 och 2021 och av dessa medlemmar är
40% barn och ungdomar under 14 år.

13 augusti i år blev klubbens traktor stulen och det gick ut efterlysning via polisen samt på sociala
medier. Efter drygt ett dygn påträffades traktorn, demolerad. Det blev en försäkringsfråga och
försäkringsbolaget har kunnat konstatera att det inte går att reparera traktorn till brukbart skick igen
vilket innebär att vi fick skrota traktorn och fick ut 50 000 kronor i ersättning.

En traktor krävs för kontinuerligt underhåll och är avgörande för klubbens överlevnad.
Banunderhåll sker 1-2 gånger i veckan samt flertalet gånger per år då större arbeten på banan
behöver göras. Vintertid kan föreningen vid gynnsamma väderförhållanden ha öppet och då behöver
det plogas både på väg, parkering och på banan.

Har föreningsens styrelse godkänt ansökan?
Ja
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Årsmöteshandlingar
Ja

Återedovisning
Ja

Bifogade filer
Bilaga till årsmöte Storå MS söndagen 13 feb 2022.docx
received_1275891832876598.webp
received_263630519112083.webp
received_416588513269261.webp
received_420961629509900.webp
received_421823879383191.webp
received_425504252368410.webp
received_430733705451316.webp
received_7183506818341913.webp
Revisionsberättelse Storå MS 2021.doc
sammanställning ekonomi 2021.docx
Årsmöte Storå Motorsällskap 13 februari 2022.docx

Kompletterande filer
2022-02-22 - verksamhetsberättelse 2021.docx

Ansökt belopp
100 000 kr

Ansökt belopp beviljat

Redovisas senast

Redovisning
Ingen redovisning lämnad

Transaktioner

Historik

Ärendet bytte status Mottagen
2022-02-22 08:49
Jonas Andersson

Ärendet bytte status Godkänd
2022-02-22 08:38
Jonas Andersson

Ärendet kompletterades
verksamhetsberättelse 2021.docx

Komplettering krävs
2022-02-22 08:36

Lenita Wrede
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Ärendet bytte status

Verksamhetsberättelse?

Komplettering krävs
2022-02-22 08:28
Jonas Andersson

Handläggare ändrad Inskickad
2022-02-18 12:08

Lenita Wrede

Ärendet uppdaterades Inskickad
2022-02-18 12:08

Lenita Wrede

Ärendet skapades Påbörjad
2022-01-10 17:07

Lenita Wrede
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Årsmöte Storå Motorsällskap 13 februari 2022 
Medverkande: 
Daniel Persson 
Jarmo Tahvanainen 
Hampus Norlin 
Patrik Fyrpihl 
Thea Mossberg 
Kalle Mossberg 
Björn Borg 
Lenita Wrede 
 
Dagordning 

1. Fastställande av röstlängd för mötet 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet : Daniel ordförande, 

Lenita sekreterare 
3. Val av protokollsjusterare och rösträknare Jarmo och Björn 
4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom 

rätt tid. 
5. Fastställande av föredragningslista 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för 

det senaste verksamhets/räkenskapsåret. 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets/räkenskapsåret. Patrik Fyrpihl läser. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår: 

ingen förändring 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk 

plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår. 
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
12. Val av 

a) Föreningens ordförande för en tid av ett år; Daniel Persson 
b) Halva antalet eller efter behov övriga ledamöter i styrelsen för en 

tid av två år 
- Sekreterarposten Maria-Pia Karlsson 

c) 2 revisorer jämte suppleanter ( ersättare ) för en tid av ett år. I 
detta val får inte styrelsens ledamöter delta 
- Suppleant Ingela Thelin 
- Suppleant Hampus Norlin 
- Revisor Patrik Fyrpihl 

d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska 
utses till ordförande 
- Valberedning Jarmo Tahvanainen 
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13. Eventuella frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större 

ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller 
medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till 
mötet. 

14. Övriga punkter 
- Besiktning av banan: banan besiktas innan vi öppnar för 

säsongen.  
- Traktor: Bidragsansökan skall skickas in till Lindesbergs 

kommun. Bidrag lovat från Sparbankstiftelsen på 30 000. 
Tanken är köpa in en begagnad traktor för ca 150 000 – 
200 000 kr. Helst skall detta vara klart innan säsongsstart. 

- Sponsring: på gång under våren 
- Träningsvakter: Vi gör ett nytt försök med att göra ett 

schema för de som bor i närområdet.  
- Banansvariga: Daniel, Hampus, Kalle  
- Stadgarna: Mötet beslutar att uppdatera stadgarna med RF:s 

nyaste uppdatering från 17 januari 2022. Det är inga 
ändringar förutom språk och skriftbruk. 

- Planer för grindsläpp minst 4 gånger under året, 
träningsdagar för vuxna och ungdomar. 

- Guldhjälmslicens till barnen, inlån av licensberättigad 
instruktör från annan klubb. 

- Crosskola 2022 
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Bilaga till årsmöte Storå MS söndagen 13 feb 2022, 
Guldsmedshyttan, konstituering av styrelsen 

 
 
Närvarande:  
Daniel Persson 
Jarmo Tahvanainen 
Hampus Norlin 
Patrik Fyrpihl 
Thea Mossberg 
Kalle Mossberg 
Björn Borg 
Lenita Wrede 
 

1. Konstituering av styrelsen 
Daniel Persson valdes till ordförande 
Maria-Pia Karlsson valdes till sekreterare 
Lenita Wrede valdes till kassör 
Hampus Norlin valdes till suppleant 
Ingela Thelin valdes till suppleant 

 
2. Firmatecknare: 

Beslöts att Daniel Persson 801229-6656 och  
Lenita Wrede 790918-0163 äger rätten att teckna föreningens firma 
var för sig. 
 
 
 
 
 

_______________________ __________________________ 
Protokollförare Lenita Wrede Justerare Jarmo Tahvanainen 
 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
Ordförande Daniel Persson Kassör Lenita Wrede 
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Ve rk sa mhe ts be rä ttel se å r 2 02 1 Storå MS

Årsmöte hölls 14 feb på Bergsgården i Guldsmedshyttan där vi valde in en ny
styrelse ledd av ordförande Daniel Persson.

Säsongsstart 2021-04-17 hade 22 besökare, men före det hade klubben 7 tillfällen
med riktigt fin vinteråkning med 48 förare.

Arbetsdagar 22 maj och 6 augusti samt löpnade underhåll
- Nytt material på banan
- Staket byggt och reparerat
- Skyltar uppsatta för bättre vägvisning för nya besökare
- Dikat längs med banan
- Rensat parkeringen från skräp för att frigöra fler platser

Ett utedass kom på plats i juli vilket var väldigt uppskattat.
Nytt bänkbord skänktes också till klubben vilket genererar fler sittplatser ute.
Ayotthaya – samarbete med lokala thairestaurangen gav reducerat pris torsdagar
och lördagar under klubbens körtider för både medlemmar och gäster.

Banan abonnerad 29 maj av Frövi motorförening

Under året genomfördes 4 grindsläpp med totalt 66 förare, denna säsong
dominerade knattarna vilket var roligt men vi hade svårt att få till det med de vuxna
förarna, som mest var det 6 vuxna förare på ett heat. På det sista grindsläppet
delades det ut priser i klasserna 65cc, 85cc samt MX1/MX2 till 1:a, 2:a och 3:e
pristagarna samt deltagarpriser till samtliga barn i 65cc och 85cc klassen. Klubben
lyckades få massor med priser sponsrat av olika företag.

Cross-skola arrangerades av William Lindström med stöd från familjen.
26 barn var inskrivna på skolan som höll på i 9 veckor. På sista passet bjöds det på
grillat och alla barnen fick en hoodie med tryck från klubben, även William fick en
tröja och föräldrarna hade samlat till present till William och pappa Niklas.
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13 augusti i år blev klubbens traktor stulen och det gick ut efterlysning via polisen 
samt på sociala medier. Efter drygt ett dygn påträffades traktorn, demolerad. Det 
blev en försäkringsfråga och försäkringsbolaget har kunnat konstatera att det inte 
går att reparera traktorn till brukbart skick igen vilket innebär att vi fick skrota 
traktorn och fick ut 50 000 kronor i ersättning. 

 

12 sep; reportage om klubben och framförallt barnen/ungdomarna i Nerikes 
Allehanda 

 

Träningsdag med Niclas Hallafors 18 sep anordnades och vi hade 18 deltagare. 
Dagen blev väldigt lyckad och deltagarna fick mersmak för denna typ av 
arrangemang. Anmälningsavgiften var 400 kr och då ingick lunch och fika. 

 

25 september firade vi Björn Borg som fyllde 75 år, klubben bjöd på tårta 

 

Gotlandsträning 16 okt. En extra lång slinga drogs över endurospåret, crossbanan 
och för tillfället godkänd bit ute på mullen. Ett varv tog ca 25 att köra för den som 
var snabb. Tankning skedde på spåret och inte i depån. Träningen varade i tre 
timmar och det var flera som körde nästan hela tre timmar i sträck! Dagen var 
väldigt uppskattad och avslutades med mat från grillen. 

 

Ordförande Daniel Persson deltog på Gotland Grand National och representerade 
klubben där, kom på en totalplacering på 309 och på plats 107 i åldersklass motion 
40-49 år. 

 

Crossbanan höll öppet ända till 2 december 

 

22 december överlämnades klubbtröja och inramat bevis på hedersmedlem till 
Björn Borg, klubbens första hedersmedlem med motiveringen ” En ytterst viktig 

person med själ och hjärta i klubben” 

 

 

Totalt 80 medlemmar betalade avgift under 2021 sista medlemmen trillade in i 
november! Antalet medlemmar har ökat med 60% mellan 2020 och 2021 och av 
dessa medlemmar är 40% barn och ungdomar under 14 år. 

Vi hade besökare från Dalarna, Värmland, Västmanland och hela Örebro län. I snitt 
hade vi 32 inskrivna förare per vecka. Juni var den mest välbesökta månaden med 
190 inskrivna förare, medan vecka 32 i augusti var den mest välbesökta veckan 
med 63 inskrivna förare. 
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Revisionsberättelse Storå MS 2021 
 

Vid granskning av Storå MS räkenskaper, inklusive årsredovisning och bokföring för 

verksamhetsåret 20210101—20211231, har jag funnit dessa i god ordning, intäkter och 

utgifter är styrkta med verifikationer. 

Den kontanta kassan, bankkonton, övriga tillgångar och värdehandlingar har kontrollerats.  

De i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna överensstämmer med granskad 

bokföring. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. 

Mot föreningens verksamhet i övrigt enligt bokförda protokoll finns enligt mig inte anledning 

till anmärkning. Därför föreslår jag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen 

omfattar. 

 

 

 

Gusselby 11/1-22  

 

___________________________ 

Patrik Fyrpihl  

Förtroendevald revisor 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

2022-03-07  TN 2022/14 

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

  

 

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

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

Tillväxtnämnden (beredande) 
Tillväxtnämnden 

Aktivitetsbidrag hösten 2021 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Att fastställa bifogad lista på utbetalning av kommunalt 

aktivitetsbidrag för hösten 2021. 

Ärendebeskrivning 

Ansökningar för kommunalt aktivitetsbidrag för hösten 2021 (2021-07-01—
2021-12-31) har inkommit med sista ansökningsdag 2022-02-25, Se bilaga. 
 
Utbetalning är på totalt 554 022 kr. 
 
Beloppet per förening betalas ut med 22 kr per sammankomst och 10 kr per 
deltagartillfälle. 
 
För Aspa Gusselby Skytteförening är uträkningen av aktivitetsbidrag hösten 
2021 enligt följande 
 
8 sammankomster x 22 kr + 47 deltagartillfällen x 10 kr = 646 kr. 
 
Det är andra gången, sedan pandemin, som det faktiska bidraget betalas ut. 
Under pandemin betalades en schablon ut som baserades på antal aktiviteter 
för hösten 2018. 
 
Totalbeloppet för aktivitetsbidrag baseras på kommunens erhållna 
lokalhyror. 
 

Magnus Sjöberg Jonas Andersson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Fritidskonsulenten. 
 

Bilagor: 

Aktivitetsbidrag hösten 2021. 
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Periodrapporter (2)

Aktivitetsbidrag för hösten 2021

Lindesbergs kommun

Namn Sammank Deltagare Flickor Pojkar Vår 2021 Höst 2021

Aspa Gusselby Skytteförening 8 47 17 30 0 646

Fellingsbro Frövi Idrottsklubb 80 927 141 786 3 096 11 030

Fellingsbro GOIF 184 1 504 265 1 239 0 19 088

Fellingsbro Innebandysällskap 79 648 304 344 5 602 8 218

Frövi Idrottsklubb 356 3 638 998 2 640 51 692 44 212

Frövi Judoklubb 337 3 888 1 615 2 273 45 522 46 294

Frövi Volleybollklubb 16 54 39 15 2 368 892

Föreningen Linde Ridskola 218 1 033 974 59 22 116 15 126

Grönbo Idrottsförening 27 184 53 131 2 264 2 434

Guldsmedshyttan Stråssa BK 133 1 228 511 717 14 834 15 206

Guldsmedshytte Sportklubb 329 3 013 563 2 450 14 524 37 368

IFK Lindesberg 472 5 115 1 349 3 766 80 660 61 534

LIF Lindesberg 960 9 148 3 231 5 917 74 702 112 600

Lindebygdens Orienteringsklubb 53 263 150 113 2 278 3 796

Lindesberg Volleybollklubb 167 1 216 1 212 4 16 276 15 834

Lindesbergs Allmänna Gymnastikförening 102 944 689 255 0 11 684

Lindesbergs Simsällskap 29 231 185 46 2 142 2 948

Lindesbergs Tennisklubb 113 479 122 357 7 026 7 276

Lindlövens IF 385 4 912 61 4 851 31 156 57 590

Löa Sportklubb 37 443 193 250 0 5 244

Nyckelby Idrottsförening 20 75 0 75 0 1 190

Storå Bordtennisklubb 9 45 23 22 922 648

Stråssa Gymnastikförening 351 3 357 3 293 64 37 284 41 292

WSK Lindesberg Innebandy 301 2 525 1 289 1 236 13 850 31 872

Totalt 4 766 44 917 17 277 27 640 428 314 554 022

Procent 38,46% 61,54%
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    TN 2022/3 
 Arbetsmarknadsenheten 

Zila Conejeros 
 0581-816 50 
zila.conejeros@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 
711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtnämnden (beredande) 

Information om projekt som startas upp, pågår och avslutas inom 
arbetsmarknadsenheten och sfi 2022 

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
Arbetsmarknadsenheten har avslutat projektet Naturteamet 
Sfi har avslutat projektet Förmera Sfi 
Arbetsmarknadsenhetens projekt digitala hubbar är i sin slutfas 
Masugnen informerar om effekter och mål samt det fortsatta arbetet efter 
projektavslut. 
 
Förvaltningen har också gjort en behovsanalys av insatser som behövs för att 
stärka upp deltagare och elever på Masugnen. Baserat på detta startas två nya 
projekt upp under 2022.  
- Aktivitetsbaserad arbetsförmågebedömning för språksvaga (AKA) 
- Vägen till arbetsgivarna (VTA) via Samordningsförbundet Sofint  
 
Båda dessa projekt är i samverkan med flera andra kommuner och är korta 
insatser som syftar till att ta fram metoder och arbetssätt som på sikt ska ge 
Masugnen de kunskaper vi behöver för att erbjuda ett mer omfattande stöd 
för våra elever och deltagare. Vi tror också att VTA kommer ge oss en 
kickstart på ett strategiskt arbetsgivararbete med näringslivet.  
 
 

Konsekvenser 
 

Magnsu Sjöberg Zila Conejeros 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 
Socialförvaltningen, ekonomiskt bistånd. Socialnämnden. 
Bilagor: 
Bildspel – projekt 2022 Masugnen 



Hubbar för digital kompetens
2021 Aida Baxholm

I samverkan med:



Ett länsövergripande integrationsprojekt 2020-2022

Projektägare: Länsstyrelsen i Örebro län

Fyra projektpartners: Karlskoga kommun, Laxå kommun, 
Lindesbergs kommun, Örebro kommun

Målgrupp: Nyanlända tredjelandsmedborgare (från land utanför 
EU) med uppehållstillstånd, bosatta i länets kommuner

Övergripande mål: Öka den digitala kompetensen hos länets 
tredjelandsmedborgare; skapa förutsättningar för att alla ges lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter att delta i samhället. 

Modell för långsiktigt mottagande

• Projektet ska ta fram en modell för systematiskt arbete i länet 
med digital kompetens för målgruppen

• Januari – december 2022: utbilda och påbörja process på 
våren, implementera och visa resultat + slutkonferens hösten

Hubbar för digital kompetens



Hubbarna: mötesplats för drop-in besök av målgruppen – korta 
ärenden: bifoga fil, mejl till handläggare

Längre ärenden/större behov Utbildningar i fysisk form 1 dag i 
veckan

- Covid-anpassade aktiviteter 

- Hubb i samtliga 12 kommuner med utbildning/drop-in 

• Utbildningar för målgruppen: självständighet i att hantera digitala 
verktyg

• Workshops/handledning för tjänstepersoner: utveckla nya 
arbetssätt att utbilda målgruppen i digitala tjänster och verktyg

• Samverkan med olika aktörer: SFI, kommunala verksamheter, 
studieförbund, andra projekt

• Framtagning av material, arbetsmetoder och verktyg: för 
efterlevnad, utbildningar och implementering av nya arbetssätt

Upplägg och aktiviteter



• Hubb på Medborgarservice: måndagar och torsdagar

- Utbildningar i datorkunskap i samverkan med SFI Lindesberg

- Utbildningar i andra kommuner: lärplattform – skola för 
vårdnadshavare, Digital Introduktion, aktivitetsrapportering, 1177, 
söka jobb 

Arbetet framåt i kommunen

- Implementera projektets Modell inom kommunen: utbilda 
ledningsgrupp, utbilda mottagningssamordnare och SO-utbildare

- Titta på styrdokument/policy och kommunikationsvägar: i samtal 
med strateger, kommunikatörer – ”Hur kommunicerar vi i 
kommunen så att alla förstår?”

- Skapa en efterlevnad: tydliggöra hur man avser att arbeta med 
frågan (rutin), belysa i organisationen

Lindesbergs kommun



Mål 1. Det finns en modell för systematiskt arbete med att öka den digital 
kompetensen hos tredjelandsmedborgare i länets kommuner.

Delmål a. Länets kommuner har utvecklat sin förmåga och arbetssätt att möta 
målgruppens behov av digital kompetens.

• Implementerade metoder och verktyg på lokal och regional nivå. 

• Fyra delregionala hubbar har använts för utveckling av arbetssätt och verktyg. 
Räknas genom antal hubbar och antal deltagare på deltagarlistor för utbildningar 
och kurser.

• Dokumenterade rutiner inom kommunernas ordinarie mottagande av 
nyanlända. Granskning av dokument/rutiner.

• Målgruppen upplever att de har fått en ökad digital kompetens. Granskning av 
genomförda utvärderingar i anslutning till aktiviteter så som utbildningar, 
seminarier och workshops.

Mål och delmål



Delmål b. Det finns en hållbar regional samverkansstruktur för arbetet med 
digital kompetens hos tredjelandsmedborgare.

• Etablerat samverkansforum. Verifieras genom att ett regionalt 
samverkansforum för erfarenhetsutbyte finns i länet där formerna och ansvaret 
för detta är dokumenterat.

Delmål c. Samordnade och tydliga informations- och kommunikationsvägar finns 
för frågor gällande digital kompetens.

• Minskad påverkan på andra kommunala verksamheter. Verifieras kvalitativt 
genom intervjuer med personal inom olika kommunala verksamheter.

• Digitalt och tryckt material. Granskning och räkning av antal material som 
behandlar digital kompetens.

Delmål d. Arbetet med tredjelandsmedborgares digitala kompetens är förankrat 
på strategisk nivå och hanteras som en sektorsövergripande fråga.

• Implementering i policy-/styrdokument. Verifieras genom granskning av policy-
/styrdokument.

Mål och delmål



Mål 2. Modellen har utvecklats och spridits i samarbete med annat EU-
land.

Delmål e. Genom utbyte av erfarenheter och bästa praxis med annat EU-land 
har länets kommuner stärkts i sitt arbete med digital kompetens.

• Antal deltagare i studieresa. 

• Antal ytor/tillfällen för erfarenhetsutbyte. 

Delmål f. Projektets resultat har spridits på EU-nivå.

• Antal ytor/tillfällen där projektets resultat har spridits på EU-nivå. 

Mål och delmål



Tack!



Aida Baxholm
Länsstyrelsen i Örebro län

Projektledare

aida.baxholm@lansstyrelsen.se

010 – 22 486 22

Länsstyrelsen i Örebro län

Stortorget 22, 701 86 Örebro

010-224 80 00

orebro@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/orebro

I samverkan med:

Vi främjar migrationens möjligheter 

genom att driva projektet 

Hubbar för digital kompetens som 

medfinansieras 

av Asyl-, migrations-, och 

integrationsfonden



PROJEKT ”FÖRMERA SFI”
ETT HELTIDSTÄNK FÖR SF I

• Länsstyrelsen §37a projekt som startade hösten 2019 och avslutades 
sommaren 2021.

• Fokus på målgruppen inom Af:s Utbildningsplikt.

• Kompletterande aktiviteter till SFI med målet heltid på plats.

• Aktiviteter som är språkutvecklande, samhällsorienterande eller studie-
/arbetsförberedande.

• Samarbete med folkbildningen i länet blev naturlig och viktig.

• Ökad yrkes- och arbetsmarknadsinriktning på SFI studierna.

• AME ❤ SFI tanken med ”Inhouse” och ”Outhouse” aktiviteter uppstod. 

• Individens behov ska styra insatsen istället för målgrupp eller organisation.

• Samlokalisering ett viktigt steg.

• Vi har kommit en bra bit på vägen och fortsätter arbetet även efter 
projektets slut.   



PROJEKT ”NATURTEAMET”
EN VÄG MOT ARBETE INOM GRÖNA NÄRINGAR

• Länsstyrelsen §37 projekt med SBB från september 2019 till december 2021 
(förlängdes 1 år).

• Fokus på personer med låg nivå i svenska språket och speciellt kvinnor.

• Praktik i kombination med utbildning för att öka förståelsen och kunskaperna om 
branschen samt utveckla det talade språket.

• Svårt att locka deltagare och ändrade från 6 månader till 3+3 månader praktik.

• Svårt att locka kvinnor till projektet, 3 startade och 1 genomförde första 3 
månaderna.

• Tufft jobb utomhus där de som fullföljde 6 månader gick vidare till anställning.

• Målet var att 30 personer skulle genomföra praktiken, och det blev16.

• Målet var att 50% skulle gå vidare till anställning och det blev 7 av 16 så det var 
ändå ett bra utfall.

• Syftet var stegförflyttning närmare reguljär arbetsmarknad vilket uppnåddes av 
samtliga deltagare. 



PROJEKT ”BIP, VTA OCH SAMVERKAN”
ARBETSGIVARKOORDINATORER

• ESF projekt med Samordningsförbundet centrala Östergötland som projektägare. 

• Fortsättning på tidigare projekt och nu med fokus på spridning till andra delar i landet.

• SOFINT (Samordningsförbundet i norra Örebro län) är medsökande i delen VTA (Vägen till 
arbetsgivarna).

• 1,5 tjänst arbetsgivarkoordinatorer från 1 april 2022 till 31 mars 2023 med möjlig förlängning.

• Ha god myndighetskännedom och vara en länk mellan arbetsgivare och exempelvis AME 
handläggare,  Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller vården. 

• Ha god arbetsgivarkännedom och bygga långsiktiga relationer med arbetsgivare och upprätta 
avtal och överenskommelser.

• Kunna vara ett stöd vid mottagande på praktik, arbetsträning eller stödanställning både rent 
praktiskt vid introduktionen samt administrativt och vid behov av anpassningar.

• Bistå arbetsgivare med information om myndigheters stödsystem, ekonomiska stöd, regelverk 
och arbetsrätt, funktionsnedsättningar m.m.

• Vara behjälplig vid rekryteringsbehov i stort. 



AKTIVITETSBASERAD 
ARBETSFÖRMÅGEBEDÖMNING FÖR 

SPRÅKSVAGA

AKA



SYFTET MED PROJEKTET 

• Utebliven progression 

• Hjälp för att komma vidare 

• Mobilt team 



PROJEKTETS UTFORMNING 

• Emmi Runnerström Arbetsterapeut och Malin Hall Audionom/pedagog

• Tidsplan

• Kommuner som ingår i projektet, andra samarbetspartners



PROJEKTETS MÅL 
OCH FÖRVÄNTNINGAR

• 50 deltagare

• Planering för vidare hjälp



Mötesdatum Behandling Typ
2022-04-12 Beslut vuxenutbildning Biologi 2 Kemi 2 Örebro - Bifall Delegationsärende

2022-04-12 Beslut vuxenutbildning Svenska Matematik grund Örebro - 
Bifall

Delegationsärende

2022-04-12 Beslut vuxenutbildning Matematik grund teckenspråk Örebro - 
Bifall - Mottages

Delegationsärende

2022-04-12 Beslut vuxenutbildning vård-omsorgsutbildning - Avslag Delegationsärende

2022-04-12 Beslut vuxenutbildning SFI Kumla - Bifall Delegationsärende
2022-04-12 Lokal överenskommelse mellan arbetsförmedlingen och 

Lindesbergs kommun för att minska arbetslösheten
Delegationsärende

2022-04-12 Uppsägning av lokalhyresavtal Lindesberg Lindesby 6:4 
Bandygatan 3

Delegationsärende

2022-04-12 Beslut vuxenutbildning Grundkurs i skogsbruk 500 p Skövde - 
Avslag - Mottages inte

Delegationsärende

2022-04-12 Hyresavtal för uppställningsplats för Biblioteksbuss Delegationsärende
2022-04-12 Delegation till valnämndens ordförande i brådskande ärenden 

- ordförandebeslut om behörighet till Valid
Delegationsärende



Mötesdatum Behandling Typ
2022-04-12 Protokoll Tursam 17 februari 2022 Meddelanden
2022-04-12 KF § 9 Strategi för arbetet med nationella minoriteter inom 

finskt förvaltningsområde
Meddelanden

2022-04-12 KF § 23 Avsägelse och fyllnadsval efter Sigrid Josefin 
Borgström (S) som ledamot i tillväxtnämnden

Meddelanden
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