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1 Verksamheten
1.1 Verksamhetsbeskrivning
Verksamhetsbeskrivning
Tillväxtnämnden verkar för att skapa livskvalitet, bildning och demokrati. Vi inkluderar och
tillgängliggör våra kompetenser för de som behöver oss främst.
Tillväxtnämndens uppdrag regleras genom reglemente för tillväxtnämnden, antaget av
kommunfullmäktige §163/2020:
Lagstyrd verksamhet
Tillväxtnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801).
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter om elevers tillgång till
skolbibliotek enligt skollagen.
Tillväxtnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt Museilag (2017:563).
Inom utbildning ansvarar nämnden för:
1. Kommunal vuxenutbildning (2010:800).
2. Yrkeshögskola i kommunens egen regi enligt lagen om yrkeshögskolan (2009:128).
Inom ramen för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna får
tillväxtnämnden bedriva uppdragsutbildning enligt lagen om uppdragsutbildning i vissa fall
(1991:1109).
Tillväxtnämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen om arbetslöshetsnämnd (1944:475).
Tillväxtnämnden ansvarar för mottagande av nyanlända enligt:



Lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38). För
mottagande av ensamkommande barn ansvarar socialnämnden.
Lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2013:156).

Övrig verksamhet
Utöver det som anges i lag och annan författning ansvarar tillväxtnämnden för:
1. arbetsmarknadsutbildning samt samordning av högskoleutbildning i Lindesbergs
kommun.
2. förbereda individer och arbetsgivare för att fler ska bli en del av arbetskraften samt
främja det långsiktiga kompetensförsörjningsbehovet i kommunen i samverkan med
berörda aktörer.
3. planering och samordning av arbetslivsförberedande aktiviteter för ungdomar, såsom
feriearbete och praktiksamordning.
4. insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i samhället.
5. kommunens bilpool och övriga verksamhetsknutna fordon
6. samordna medborgarservice genom kunskapshöjande insatser
7. förvalta och utveckla kommunens samlingar inom kulturområdet
8. den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och vara rådgivande vid
utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden.
9. verka för ett brett kulturutbud för alla åldrar
10. främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt verka för att
kulturarv och kulturmiljöer vårdas och tillgängliggörs
11. stödja förenings- och fritidsverksamhet
Tillväxtnämnden, Verksamhetsplan
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12. bevilja bidrag till föreningar och organisationer enligt av kommunfullmäktige
fastställda grunder
13. samverka med medborgare, föreningar och andra aktörer för att öka och förbättra
förutsättningarna för livskvalitet genom hela livet.
14. kommunens turismverksamhet
Inom tillväxtförvaltningen finns tre enheter som verkställer tillväxtnämndens uppdrag:
Vuxenutbildningens uppdrag är att förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan
arbeta och verka i samhället. Utbildningen syftar också till att möjliggöra fortsatta studier.
Vuxenutbildningen förmedlar sådana kunskaper som utgår från grundläggande demokratiska
värderingar och mänskliga rättigheter. Vår målgrupp är heterogen och eleverna är individer
med olika förutsättningar. Elevernas mål med utbildningen varierar. Utbildningen anpassas
utifrån elevens behov och förutsättningar, både till längd och till innehåll. Vi möter varje elev
utifrån behov och förutsättningar. Allt vårt arbete genomsyras av mångfald och inkludering.
Vi erbjuder utbildning baserad på arbetsmarknadens efterfrågan och behov. Genom
samverkan med arbetsgivarna skapar vi möjlighet för medborgarna att utbilda sig, bli
anställningsbara och bli en del av samhället. Det ger också möjlighet till karriärväxling och
kompetensutveckling för redan anställda.
Vuxenutbildningen styrs i första hand av lagar, styrdokument och politiska beslut:






Skollagen
Vuxenutbildningsförordningen
Läroplan för vuxenutbildningen
Offentlighets- och sekretesslagen
Arkivlagen, arbetsmiljölagen, kommunallagen, förvaltningslagen mm

Arbetsmarknadsenhetens finns till för våra kommuninvånare - ibland som deltagare i behov
av fördjupat stöd och ibland som kunder till våra verksamheter. Verksamhet fångar upp
målgrupper från grundskolans senare årskurser till våra seniorer i kommunens alla
geografiska områden.
Verksamheten arbetar med samordning, kartläggning, planering, uppföljning och utvärdering
av varje enskild deltagares individuella behov.
Verksamheterna styrs och ska bedrivas med stöd av bland annat följande lagar och politiska
beslut :
· Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
· Socialtjänstlag (2001:453)
· Arbetsmiljölag (1977:1160)
· Arbetstidslag (1982:673)
. Lag om anställningsskydd (1982:80)
· Konkurrenslagen (2008:579)
· Skollag (2010:800)
. Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38)
· Utbildningsanordnarens reglemente
· Riktlinjer för ferier
Arbetsmarknadsenheten har i uppdrag att:



förbereda individer och arbetsgivare för att fler ska bli en del av arbetskraften samt
främja det långsiktiga kompetensförsörjningsbehovet i kommunen i samverkan med
berörda aktörer.
planera och samordna arbetslivsförberedande aktiviteter för ungdomar, såsom
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feriearbete och praktiksamordning.
erbjuda insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i
samhället.
samordna och administrera kommunens bilpool och övriga verksamhetsknutna fordon
samordna medborgarservice genom kunskapshöjande insatser

Kultur- och fritidsenheten verkar för att ge individer ett rikare liv. Verksamheten finns till
alla som bor i kommunen eller som väljer att besöka våra verksamheter. Verksamheten är
också till för framtidens människor.
Kultur- och fritidsenheten ska ge kunskap, information och förutsättningar för kultur- och
fritidsupplevelser och utmana. Verksamheten ska bidra till demokrati och bildning,
integration, möten och mötesplatser för att besökare ska känna livskvalitet, inspiration, hälsa,
kreativitet och delaktighet.
Verksamheten styrs bland annat av:















Bibliotekslagen
Museilagen
Barnkonventionen
Diskrimineringslagen
Lagen om nationella minoriteter
Dataskyddsförordningen
Riktlinjer för finskt förvaltningsområde
Biblioteksplanen
Kulturplanen (regional)
Gestaltning av det offentliga rummet
Visita auktorisation
Destination Bergslagen - turiststrategi
Upphovsrättslagen
Riktlinjer för föreningsbidrag

Kultur- och fritidsenhetens uppdrag:
1.
2.
3.
4.
5.

ansvarar för kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801).
ansvarar för kommunens uppgifter enligt Museilag (2017:563).
samordna medborgarservice genom kunskapshöjande insatser
förvalta och utveckla kommunens samlingar inom kulturområdet
den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och vara rådgivande vid
utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden.
6. verka för ett brett kulturutbud för alla åldrar
7. främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt verka för att
kulturarv och kulturmiljöer vårdas och tillgängliggörs
8. stödja förenings- och fritidsverksamhet
9. bevilja bidrag till föreningar och organisationer enligt av kommunfullmäktige
fastställda grunder
10. samverka med medborgare, föreningar och andra aktörer för att öka och förbättra
förutsättningarna för livskvalitet genom hela livet.
11. kommunens turismverksamhet
Verksamheterna arbetar över hela kommunen.

1.2 Omvärldsanalys
Inom tillväxtförvaltningens breda organisation finns behov av att löpande omvärldsbevaka
Tillväxtnämnden, Verksamhetsplan
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och vara uppdaterad inom många olika områden. Detta görs bland annat i det dagliga arbetet i
möten med samverkansparter, kunder/deltagare, bevakning av budgetpropositioner, nya
lagar och förordningar. Det sker även genom möten med våra partners, deltagande i nätverk,
konferenser, mediabevakning, genom fortbildning och i dialog med varandra på
arbetsplatsen.
I vuxenutbildningen är omvärldsanalys en viktig del för att kunna planera inför framtiden.
Vilka beslut som tas nationellt behöver bevakas eftersom dessa oftast ska utföras på
kommunnivå. De som tar beslut som berör vuxenutbildningen är i första hand regeringen,
skolverket och SKR. Andra statliga myndigheter som också påverkar vuxenutbildningen är till
exempel Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.
I det regionala nätverket för vuxenutbildningen (REKO) görs också en hel del
omvärldsbevakning som diskuteras på olika regionala träffar som äger rum flera gånger per
år.
Utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats. Arbetslösheten är dock fortsatt hög och
effekterna av pandemin bedöms som långvariga, framför allt med tanke på det stora antalet
långtidsarbetslösa. Det finns dessutom fortfarande osäkerhet kring utvecklingen och
återhämtningen framöver. I Arbetsmarknadsutsikterna våren 2021 presenteras
Arbetsförmedlingens bedömning kring hur arbetsmarknaden kan utvecklas under 2021 och
2022.
Under slutet av 2022 bedöms antalet inskrivna arbetslösa att närma sig nivåerna som fanns
innan pandemin. Under prognosperioden är det framför allt inskrivna arbetslösa med kortare
inskrivningstider och en starkare position på arbetsmarknaden som väntas lämna för ett
arbete. Situationen på arbetsmarknaden bedöms bli fortsatt svår för inskrivna arbetslösa med
svag konkurrensförmåga, det vill säga målgruppen för arbetsmarknadsenhetens uppdrag.
Pandemin har under 2020 och 2021 påverkat kultur- och fritidsenhetens verksamheter på ett
betydande vis. När restriktionerna och inskränkningarna i publik med anledning av pandemin
nu har lyfts kommer troligen en viss tveksamhet finnas att besöka arrangemang och offentliga
platser kvarstå hos delar av befolkningen. Detta är något som verksamheterna behöver
förhålla sig till. Ett förmodat förändrat beteende där till exempel deltagande i
idrottsaktiviteter och kulturaktiviteter riskerar att minska permanent. En del handlar om att
man i stället använder digitala alternativ vilket innebär att enheten behöver öka det digitala
utbudet. Staten kommer att tillföra resurser till kultur- och idrottsverksamhet det närmaste
året. En utmaning är att kunna använda eller stödja intressenter att använda de resurserna.
Pandemin har på olika vis ytterligare tydliggjort att de socioekonomiska skillnader som finns i
Sverige påverkar befolkningens möjligheter till ett rikt liv. Här finns en potential för
tillväxtförvaltningen att genom sin verksamhet kunna göra skillnad. Alla verksamheter står
inför en förändring och behöver se hur omvärlden arbetar med dessa frågor.

1.3 Ekonomi
Nettoram Mnkr

Budget 2021

Budget 2022

VP 2023

VP 2024

Tillväxtnämnd

0,4

0,4

0,4

0,4

Administration

5,4

5,5

5,5

5,5

Kultur- och
fritidsenheten

42,9

42,7

42,7

42,7

Utbildningsenheten

21,9

22,0

22,0

22,0

8,9

8,9

8,9

Arbetsmarknadsenhet
en
Tillväxtnämnden, Verksamhetsplan
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Ospecificerad
besparing

Totalsumma

79,5

79,5

-0,7

-0,7

78,8

78,8

Tillväxtförvaltningens totala budgetram 2022 innefattas inte av några större skillnader mot
2021. Besparingen som till en början fanns år 2022 på 0,7 mnkr valdes att istället belasta
kommunledningsförvaltningen i samband med organisationsförändringen på
tillväxtförvaltningen. Detta eftersom den berör hyran för stationshuset (näringsliv som nu
tillhör kommunstyrelseförvaltningen). När näringslivsenheten bröts ur tillväxtförvaltningen
fanns dock turistbyråns kostnad/budget kvar inom förvaltningen och därav blir den delen av
turistbyråns hyresbudget av stationshuset (0,3 mnkr) en besparing.
År 2023 har förvaltningen en besparing på 0,7 mnk. Det är inte fastställt hur den ska fördelas
mellan förvaltningens olika verksamheter, men arbetet kring detta har påbörjats. År 2024
finns i nuläget ingen aktuell besparing.

2 Grunduppdrag
2.1 Arbetsgivare
Beskrivning
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera,
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna.
Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö,
ledarskap, medarbetarskap och
kompetensförsörjning

Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram
emot att gå till arbetet

Friska medarbetare

Sjukfrånvaro hos medarbetare

Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning

2.2 Kommunal vuxenutbildning
Beskrivning
Vuxenutbildningens uppdrag är att förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan
arbeta och verka i samhället. Utbildningen syftar också till att möjliggöra fortsatta studier.
Vuxenutbildningen förmedlar sådana kunskaper som utgår från grundläggande demokratiska
värderingar och mänskliga rättigheter. Målgrupp är heterogen och eleverna är individer med
olika förutsättningar. Elevernas mål med utbildningen varierar. Utbildningen anpassas utifrån
elevens behov och förutsättningar, både till längd och till innehåll. Varje elev möts utifrån
behov och förutsättningar. Allt arbete genomsyras av mångfald och inkludering.
Utbildningsenheten erbjuder utbildning baserad på arbetsmarknadens efterfrågan och behov.
Tillväxtnämnden, Verksamhetsplan
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Genom samverkan med arbetsgivarna skapas möjlighet för medborgarna att utbilda sig, bli
anställningsbara och bli en del av samhället. Det ger också möjlighet till karriärväxling och
kompetensutveckling för redan anställda.

Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

Elevers studiemiljö

Elevers uppfattning om likabehandling
Elevers upplevelse av delaktighet och inflytande
Elevers upplevelse av trygghet och studiero
Kvinnor och mäns förutsättningar för studier

Måluppfyllelse

Andel elever inom vuxenutbildningen som når betyg
Antal inskrivna elever inom vuxenutbildningen
Andel elever inom sfi som erbjuds heltidsstudier
Andel individer som fått arbete sex månader inom
avslutad yrkesutbildning inom kommunens
vuxenutbildning (%)
Lärarnas upplevelse av att de har förutsättningar att
utföra undervisning med hög kvalitet
Progression för språksvaga

Tillgång till stödfunktioner

Elever som erbjuds att delta i studiehall
(vuxenutbildningen)
Elevers möjlighet att använda digitala verktyg och
därmed utveckla sin digitala kompetens
Yrkesintegrering

2.3 Arbetsmarknadsenheten
Beskrivning
Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att få fler att bli självförsörjande. Verksamheten finns
till för medborgarna i kommunen. Allt verksamhet ska aktivt arbeta med mångfald och
inkludering. Verksamheten utgår från individens behov och skapar verksamhet baserad på
vilka insatser som ger effekt och värde för individen, kommunen och samhället i stort.
Arbetsmarknadsenheten ska bidra till att människor får möjlighet att växa, utvecklas och göra
stegförflyttning mot studier och arbete. Detta görs genom att coacha, stötta, skapa
förutsättningar och bidra till människors självständighet. Vägledning och aktiva insatser både
inom den egna verksamheten och i samarbete med vuxenutbildning inklusive sfi, ekonomiskt
bistånd - försörjningsstöd, arbetsförmedling, ideell sektor med flera.

Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

Service och bemötande

Upplevelse av service och bemötande

Inflytande och delaktighet

Upplevelse av inflytande och delaktighet

Egenförsörjning

Andel individer som går ut i självförsörjning
Antal BEA anställda

Tillväxtnämnden, Verksamhetsplan
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Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator
Antal deltagare inskrivna på arbetsmarknadsenheten
Antal feriearbetare
Resursjobb

2.4 Kultur och fritidsenheten
Beskrivning
Kultur- och fritidsenheten verkar för att ge individer ett rikare liv. Verksamheten finns till alla
som bor i kommunen eller som väljer att besöka våra verksamheter. Verksamheten är också
till för framtidens människor.
Kultur- och fritidsenheten ska ge kunskap, information och förutsättningar för kultur- och
fritidsupplevelser och utmana. Verksamheten ska bidra till demokrati och bildning,
integration, möten och mötesplatser för att besökare ska känna livskvalitet, inspiration, hälsa,
kreativitet och delaktighet.

Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

Bred krets av användare och besökare

Antal besök i kommunens bibliotek inklusive
bokbussen (antal/invånare)
Antal besök med biblioteksbussen utanför ordinarie
turlista
Antal aktiviteter anordnade för att nå fler besökare
Uppsökande verksamhet utanför bibliotekets lokaler

Utbudet av tjänster och upplevelser präglas av bredd
och kvalitet

Antal konstformer under året
Antal utställningar av museiföremål
Andel lovaktiviteter för barn/ungdomar
Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/invånare
7-20 år
Kommunalt kontant bidrag till idrottsföreningar,
kr/inv
Utbud av anläggningar för idrott och motion

Läsfrämjande och tillgång till litteratur och andra
medier

Läsfrämjande insatser (per ålderskategori)

Tillgänglighet

Antal förfrågningar till arkivet

Fjärrlån och kurslitteratur
Antal studieplatser (inom samtliga bibliotek)
Meröppet

Främja kunskap, kulturupplevelser och fri
åsiktsbildning

Tillväxtnämnden, Verksamhetsplan
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Deltagande i kommunens kulturella utbud
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3 Utvecklingsmål
3.1 Kommunal vuxenutbildning
Beskrivning
Vuxenutbildningens uppdrag är att förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan
arbeta och verka i samhället. Utbildningen syftar också till att möjliggöra fortsatta studier.
Vuxenutbildningen förmedlar sådana kunskaper som utgår från grundläggande demokratiska
värderingar och mänskliga rättigheter. Målgrupp är heterogen och eleverna är individer med
olika förutsättningar. Elevernas mål med utbildningen varierar. Utbildningen anpassas utifrån
elevens behov och förutsättningar, både till längd och till innehåll. Varje elev möts utifrån
behov och förutsättningar. Allt arbete genomsyras av mångfald och inkludering.
Utbildningsenheten erbjuder utbildning baserad på arbetsmarknadens efterfrågan och behov.
Genom samverkan med arbetsgivarna skapas möjlighet för medborgarna att utbilda sig, bli
anställningsbara och bli en del av samhället. Det ger också möjlighet till karriärväxling och
kompetensutveckling för redan anställda.

Utvecklingsmål

Utvecklingsindikator

Rusta individer att bli självförsörjande och skapa
förutsättningar för individer och företag att växa
Utifrån tillväxtnämndens verksamheter öka
attraktiviteten av Lindesbergs kommun
Verka för att tillgängliggöra och synliggöra
tillväxtnämndens verksamheter mer

3.2 Arbetsmarknadsenheten
Beskrivning
Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att få fler att bli självförsörjande. Verksamheten finns
till för medborgarna i kommunen. Allt verksamhet ska aktivt arbeta med mångfald och
inkludering. Verksamheten utgår från individens behov och skapar verksamhet baserad på
vilka insatser som ger effekt och värde för individen, kommunen och samhället i stort.
Arbetsmarknadsenheten ska bidra till att människor får möjlighet att växa, utvecklas och göra
stegförflyttning mot studier och arbete. Detta görs genom att coacha, stötta, skapa
förutsättningar och bidra till människors självständighet. Vägledning och aktiva insatser både
inom den egna verksamheten och i samarbete med vuxenutbildning inklusive sfi, ekonomiskt
bistånd - försörjningsstöd, arbetsförmedling, ideell sektor med flera.

Utvecklingsmål

Utvecklingsindikator

Rusta individer att bli självförsörjande och skapa
förutsättningar för individer och företag att växa
Utifrån tillväxtnämndens verksamheter öka
attraktiviteten av Lindesbergs kommun
Verka för att tillgängliggöra och synliggöra
tillväxtnämndens verksamheter mer
Tillväxtnämnden, Verksamhetsplan
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3.3 Kultur och fritidsenheten
Beskrivning
Kultur- och fritidsenheten verkar för att ge individer ett rikare liv. Verksamheten finns till alla
som bor i kommunen eller som väljer att besöka våra verksamheter. Verksamheten är också
till för framtidens människor.
Kultur- och fritidsenheten ska ge kunskap, information och förutsättningar för kultur- och
fritidsupplevelser och utmana. Verksamheten ska bidra till demokrati och bildning,
integration, möten och mötesplatser för att besökare ska känna livskvalitet, inspiration, hälsa,
kreativitet och delaktighet.

Utvecklingsmål

Utvecklingsindikator

Skapa förutsättningar och tillgängliggöra kultur- och
fritidsaktiviteter för fler barn och unga
Utifrån tillväxtnämndens verksamheter öka
attraktiviteten av Lindesbergs kommun
Verka för att tillgängliggöra och synliggöra
tillväxtnämndens verksamheter mer

Tillväxtnämnden, Verksamhetsplan
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Tjänsteskrivelse

1 (2)
TN 2021/67

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

Tillväxtnämnden (beredande)
Tillväxtnämnden

Internkontrollplan 2022 för tillväxtnämnden
Förslag till beslut
Tillväxtnämnden antar interkontrollplan för år 2022 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert,
med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning
och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och
reda.
Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp har utifrån ny Styrmodell för ledning
och styrning tagit fram internkontrollplan utifrån vilka risker som kan göra
att verksamheten inte klarar av att leverera sitt grunduppdrag.
Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf § 60/2004
2§ har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns
en god internkontroll i Lindesbergs kommun.
I Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige beslutat ett Reglemente för
internkontroll Kf § 60/204 som syftar till att man med rimlig grad kan
säkerställa att kommunen bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och
tillämpningar mm.
Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad
till uppföljning av ekonomi. Den ska ses som en del av arbetet med det
systematiska kvalitetsledningssystemet och ett sätt för huvudman att utföra
sin uppsiktsplikt av verkställigheten av det offentliga uppdraget.
Internkontroll omfattar:
 Uppföljning av kontrollmoment.
 Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och riktlinjer följs i
organisationens verksamheter.
 Identifiering av brister.
 Planering och genomförande av åtgärder för att minimera att brister
fortgår eller återupprepas.
 Årlig sammanställning och analys som presenteras för huvudman

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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2 (2)
Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Helena Randefelt
Utvecklingsstrateg

För åtgärd:
Tillväxtförvaltningen
För kännedom:
Kommunstyrelsen
Bilagor:
Internkontrollplan för tillväxtnämnden 2022
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1 Inledning
En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, med
medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika
allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda!
Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf § 60/2004 2§ har
kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll i
Lindesbergs kommun.

2 Arbetet med Internkontroll
I Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige beslutat ett Reglemente för internkontroll Kf §
60/204 som syftar till att man med rimlig grad kan säkerställa att kommunen bedriver en
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och
information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och
tillämpningar mm.
Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning
av ekonomi. Den ska ses som en del av arbetet med det systematiska
kvalitetsledningssystemet och ett sätt för huvudman att utföra sin uppsiktsplikt av
verkställigheten av det offentliga uppdraget.
Internkontroll omfattar:






Uppföljning av kontrollmoment.
Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och riktlinjer följs i organisationens
verksamheter.
Identifiering av brister.
Planering och genomförande av åtgärder för att minimera att brister fortgår eller
återupprepas.
Årlig sammanställning och analys som presenteras för huvudman.

3 Riskhantering
3.1 Riskmatris
4

8

3

6

12

16

9

12

4

Sannolikhet

1

3
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2

4

6

8

3

4

2

2

1

2

1

1

2

3

4

Allvarlighetsgrad

2

Hanteras omedelbart
Hanteras snarast
Accepteras

Hanteras snarast Totalt: 2

Sannolikhet

Allvarlighetsgrad

4

Mycket stor (Kan inträffa dagligen)

3

Stor (Kan inträffa varje vecka)

2

Liten (Kan inträffa varje månad)

1

Mycket liten (Inträffar mer sällan)

Allvarlig (Stor för intressenter och / eller
kommunen)
Kännbar (Besvärande för intressenter
och / eller kommunen)
Lindrig (Liten för intressenter och / eller
kommunen)
Försumbar (Obetydlig för intressenter
och / eller kommunen)

Gr unduppdr ag

Kvalitetsfaktor

Risk

Arbetsgivare

Attraktiv arbetsgivare med
fokus på arbetsmiljö, ledarskap,
medarbetarskap och
kompetensförsörjning
(Arbetsmarknad)

Br ist på ändamålsenliga
lokaler
(Arbetsmarknad)

Kultur och fritidsenheten

Utbudet av tjänster och
upplevelser präglas av bredd
och kvalitet
(Kultur, fritid och turism)

Svag br edd i kultur - och
fr itidsaktiviteter
(Kultur, fritid och turism)
2

För eningsbidr ag utbetalas
utan eft er levnad av r iktlinjer
för för eni ngsbidr ag
(Kultur, fritid och turism)

3.2 Kontroller
Arbetsgivare
Beskr ivning
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera,
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna.

Tillväxtnämnden, Internkontroll plan
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Kvalitetsfakt or

Risk

Attr aktiv ar betsgivar e med
fokus på ar betsmiljö, ledar sk ap,
medar betar skap och
kompetensför sör jning
(Arbetsmarknad)

Br ist på ändamålsenliga l okaler
(Arbetsmarknad)

Kontr oll

Kultur och fritidsenheten
Beskr ivning
Kultur- och fritidsenheten verkar för att ge individer ett rikare liv. Verksamheten finns till alla
som bor i kommunen eller som väljer att besöka våra verksamheter. Verksamheten är också
till för framtidens människor.
Kultur- och fritidsenheten ska ge kunskap, information och förutsättningar för kultur - och
fritidsupplevelser och utmana. Verksamheten ska bidra till demokrati och bildning,
integration, möten och mötesplatser för att besökare ska känna livskvalitet, inspiration, hälsa,
kreativitet och delaktighet.
Kvalitetsfakt or

Risk

Utbudet av tjänster och
upplevelser pr äglas av br edd
och k valitet
(Kultur, fritid och turism)

Svag br edd i kultur - och fr itidsaktiviteter
(Kultur, fritid och turism)
Vad händer om r isken int r äffar ?
Offentligt finansierade medel fördelas ojämnt vad gäller utbud, ålder, kön.
För eningsbidr ag utbet alas utan efter levnad av r iktlinjer för
för eningsbidr ag
(Kultur, fritid och turism)
Vad händer om r isken int r äffar ?
Om föreningsbidrag betalas ut utan att följa riktlinjer för föreningsbidrag
kan de betalas ut till ej bidragsberättigade föreningar och andra
föreningar kan gå miste om föreningsbidrag.

Tillväxtnämnden, Internkontroll plan
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Tjänsteskrivelse

1 (1)
TN 2021/59

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

Tillväxtnämnden (beredande)

Reglemente för kulturstipendium
Förslag till beslut
Nämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar
 Reviderat reglemente för kulturstipendium antas.
Ärendebeskrivning
Efter omorganisationen där tillväxtnämnden skapats samt några års arbete
med nuvarande reglemente för kulturstipendium behöver reglementet
revideras.
Revideringen handlar om att tillväxtnämnden ska kunna sätta sin prägel på
kriterierna för kulturstipendiet men också om mindre justeringar.
Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Kristina Öster
Handläggare

För åtgärd:
Kultur- och fritidschef
Bilagor:
Förslag till reglemente för kulturstipendium
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§1
Lindesbergs kommuns kulturstipendium utdelas till enskild person eller grupp som är i början av
sitt konstnärskap inom områdena bild, musik, dans, teater, film, litteratur eller annan jämförlig
konstnärlig uttrycksform. Stipendiet ska stimulera till fortsatta studier och vidareutveckling inom
det konstnärliga området.
§2
Kulturstipendiet kan utdelas till person som är bosatt eller född i, eller har särskild anknytning till
Lindesbergs kommun. Utskottet (ändras till tillväxtnämnden) bör eftersträva lika fördelning
mellan könen
§3
Den årliga stipendiesumman uppgår till 10 000 kr. Stipendiet kan ej utgå till samma mottagare
mer än en gång.
§4
Lindesbergs kommuns tillväxtutskott (ändras till tillväxtnämnden)skall vara stipendienämnd.
§5
Tillväxtnämnden ska på lämpligt sätt sprida kännedom om priset. (tillägg från beredande
tillväxtnämnd) /senast två månader före beslut i ärendet./ (tas bort)
§6
Motiverat förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium skall vara tillväxtutskottet (ändras till
tillväxtnämnden) tillhanda inom föreskriven tid.
§7
/Tillkännagivandet av vem eller vilka som erhållit stipendiet sker genom pressmeddelande snarast
efter utskottets beslut./ (tas bort)
§8
Stipendieutdelningen äger rum på Nationaldagen 6 juni.
§9
Beslut om ändring av reglementet skall författas av kommunfullmäktige.
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Tjänsteskrivelse

1 (1)
TN 2021/60

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

Tillväxtnämnden (beredande)

Reglemente för föreningsledarstipendium
Förslag till beslut
Nämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar
 Reviderat reglemente för föreningsledarstipendium antas.
Ärendebeskrivning
Efter omorganisationen där tillväxtnämnden skapats samt några års arbete
med nuvarande reglemente för föreningsledarstipendium behöver
reglementet revideras.
Revideringen handlar om att tillväxtnämnden ska kunna sätta sin prägel på
kriterierna för föreningsledarstipendiet men också om mindre justeringar.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Kristina Öster
Handläggare

För åtgärd:
Kultur- och fritidschef
Bilagor:
Förslag till reglemente för föreningsledarstipendium

Lindesbergs kommun
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§1
Lindesbergs kommuns föreningsledarstipendium utdelas till personer som genom stort ideellt
engagemang bidragit till att barn, ungdomar och vuxna, regelbundet utövar fritidsaktiviteter i
kommunen. Stipendiet ska uppmuntra föreningsledare att fortsätta utvecklas genom fortbildning
eller resa, och på så sätt få nya idéer och engagemang.
§2
Stipendiet ska utdelas till person eller grupp som är verksamma inom föreningslivet i Lindesbergs
kommun. Utskottet (ändras till tillväxtnämnden) bör eftersträva lika fördelning mellan könen.
§3
Den årliga stipendiesumman uppgår till 10 000 kr. Stipendiet kan ej utgå till samma mottagare
mer än en gång.
§4
Lindesbergs kommuns tillväxtutskott (ändras till tillväxtnämnden) skall vara stipendienämnd.
§5
Tillväxtnämnden ska på lämpligt sätt sprida kännedom om priset. (tillägg från beredande
tillväxtnämnd) /senast två månader före beslut i ärendet./ (tas bort)
§6
Motiverat förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium skall vara tillväxtutskottet (ändras till
tillväxtnämnden) tillhanda inom föreskriven tid.
§7
/Tillkännagivandet av vem eller vilka som erhållit stipendiet sker genom pressmeddelande snarast
efter utskottets beslut./ (tas bort)
§8
Stipendieutdelningen äger rum på Nationaldagen 6 juni.
§9
Beslut om ändring av reglementet skall författas av kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse

1 (1)
TN 2021/61

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

Tillväxtnämnden (beredande)

Reglemente för byggnadspris
Förslag till beslut
Nämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar
 Reviderat reglemente för byggnadspris antas.
Ärendebeskrivning
Efter omorganisationen där tillväxtnämnden skapats samt några års arbete
med nuvarande reglemente för byggnadspris behöver reglementet revideras.
Revideringen handlar om att tillväxtnämnden ska kunna sätta sin prägel på
kriterierna för byggnadspriset men också om mindre justeringar.
Konsekvenser
Beroende på hur kriterier för priset formuleras skulle priset kunna få positiva
effekter för hållbarhet ur miljöperspektiv.
Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Kristina Öster
Handläggare

För åtgärd:
Kultur- och fritidschef
För kännedom:
Stadsarkitekt
Bilagor:
Förslag till reglemente för Lindesbergs kommuns byggnadspris
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§1
Lindesbergs kommuns byggnadspris delas ut som uppmuntran för insatser i bevarandet av
historisk värdefull byggnadskultur i kommunen samt till de som förnyat kommunens moderna
kulturarv genom uppförandet av ett modernt byggnadsverk.
§2
Priset ska utdelas till fastighetsägare eller byggherre i Lindesbergs kommun som omsorgsfullt
restaurerar byggnader till sitt ursprungliga skick eller nybyggnation som genom god arkitektur
samspelar med den befintliga miljön.
§3
Den årliga prissumman uppgår till 10 000 kr.
§4
Tillväxtnämnden ska på lämpligt sätt sprida kännedom om priset. (tillägg från beredande
tillväxtnämnd) /senast två månader före beslut i ärendet./ (tas bort)
§5
Motiverat förslag till pristagare kompletterat med stadsarkitektens utlåtande (läggs till) skall vara
tillväxtutskottet (ändras till tillväxtnämnd) tillhanda inom föreskriven tid.
§6
Pristagare utses av en jury. Jury är Lindesbergs kommuns tillväxtutskott (ändras till
tillväxtnämnd) /tillsammans med kommunens stadsarkitekt/ (tas bort).
§7
/Tillkännagivandet av vem eller vilka som erhållit priset sker genom pressmeddelande snarast
efter utskottets beslut./ (tas bort)
§8
Prisutdelningen äger rum på Nationaldagen 6 juni.
§9
Beslut om ändring av reglementet skall författas av kommunfullmäktige.
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TN 2021/4

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

Tillväxtnämnden (beredande)
Tillväxtnämnden

Förslag till organisation för Lindesbergs kommuns
attraktivitetsarbete, platsutveckling och varumärke
Förslag till beslut
Alternativ 1
Tillväxtnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att lämna förslag på
finansiering för att inrätta en samordnande funktion (1, 0 heltidstjänst/0,8
mnkr) för kommunens attraktivitetsarbete, platsutveckling och varumärke
inom tillväxtförvaltningen.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att revidera
tillväxtnämndens reglemente med nytt ansvarsområde.
Alternativ 2
Tillväxtnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att lämna förslag på
finansiering för att inrätta en samordnande funktion (1, 0 heltidstjänst/0,8
mnkr) för kommunens attraktivitetsarbete, platsutveckling och varumärke
inom kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att revidera
kommunstyrelsens reglemente med nytt ansvarsområde.
Alternativ 3
Ett utökat samordnande uppdrag ryms inte inom ramen för befintlig
verksamhet. Ingen utökad budgetram ges och ingen förändring görs i
verksamheternas uppdrag.




Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Tillväxtnämnden har ansvaret för kommunens turismverksamhet och
besöksnäringsfrågor.
Kommunstyrelsen har ansvaret för företagsstöd, investeringar och
etableringar.
Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens varumärksplattform.

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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Ärendebeskrivning
Inför den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen som trädde i kraft den
1 januari 2021 fördes diskussion kring hur turismverksamheten och ansvaret
för besöksnäringen ska organiseras inom den kommunala organisationen.
Utifrån workshops med utskottet för stöd och strategi kring revidering av
reglementen och fördelning av ansvarsområden mellan kommunstyrelsen och
tillväxtnämnden fanns en politisk önskan att tydliggöra hur kommunen kan
arbeta vidare med turism- och besöksnäringsfrågor, och i vilken
organisationsform detta ska ske.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020 att uppdra till
tillväxtnämnden att utreda ansvaret för kommunens turismverksamhet och
besöksnäring.


Idag arbetar flera aktörer med frågorna:
Tillväxtnämnden:
Ansvara för kommunens turismverksamhet och i viss mån frågor kopplade till
besöksnäringen.



Kommunstyrelsen:
Stöd och vägledning till företag, där även besöksnäringsföretag ingår.



Besök Linde AB:
Besök Linde Aktiebolag ägs i syfte att ansvara för drift och utveckling av i
bolagskoncernen ingående besöksanläggningar. Inom denna verksamhet ska
bolaget vara ett instrument i utvecklingen av kommunen som en attraktiv och
efterfrågad bostads-, besöks- och verksamhetsort. Bolaget ska kunna anordna
arrangemang i Lindesbergs kommun i syfte att göra kommunen mer attraktiv
och efterfrågad som bostads-, verksamhets- och besöksort.



Destination Bergslagen – Samverkan kommunerna i norra Örebro län
Föreningen har till ändamål att verka för en effektiv turistverksamhet inom
samtliga medlemskommuner som främjar medlemmarnas ekonomiska
intressen och utvecklar turismen och dess besöksnäring. Föreningens
verksamhet bedrivs via aktiv samverkan mellan föreningen och Destination
Bergslagens besöksnäring, Region Örebro län och övriga intressenter inom
medlemskommunerna. Föreningen ska arbeta för att skapa förutsättningar
för att få fler besökare och turistentreprenörer till vårt område.
Utmaningar med nuvarande arbete med turism och besöksnäring
Inom den kommunala organisationen finns olika kompetenser och aktörer
kopplat till turism och besöksnäringen men ingen gemensam strategi för
arbetet, vilket skapar otydlighet. Avsaknaden av en uttalad strategi för
platsens Lindesbergs kommuns utveckling och attraktivitetsarbetet gör det
svårt för aktörerna att leverera uppdragen som anges i stadgar och
bolagsordning. Idag finns det ingen uttalad funktion som samordnar arbetet
vilket gör att det finns en otydlighet i ansvar, roller och gränsdragningar
mellan aktörer.
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Idag är arbetet med kommunens platsvarumärke vilande och det finns inte ett
uttalat ansvar för frågan inom den kommunala organisationen.
Platsvarumärket Lindesberg är en viktig del i att bygga kommunens
attraktivitet och identitet. Platsvarumärket skapas av alla vi som bor och
verkar i Lindesbergs kommun. Våra tankar, åsikter och kunskaper om platsen
skapar en bild som vi hela tiden kommunicerar till vår omvärld. Det vi förmedlar
till omvärlden avgör om människor vill besöka, bo eller etablera företag här. De
platser som lyckas förmedla en tydlig, äkta och positiv bild, blir också attraktiva.
Varumärket talar om vilken bild vi vill visa upp och ska ligga till grund för all
kommunikation och marknadsföring av platsen. Genom att utgå från
varumärkesplattformen kan alla vi som bor och verkar här bygga en tydlig och
enhetlig bild av Lindesberg.
Vision 2030: Lindesbergs kommun - där Bergslagen och världen möts
"Lindesbergs kommun ska genom nyskapande insatser, byggda på tradition och
erfarenhet, vara det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och
angränsande delar av Mälardalen".
Så sammanfattas visionen för Lindesberg kommun, men idag saknas ett
långsiktigt arbete för att framhäva att Lindesbergs kommun är en attraktiv
plats. Lindesbergs kommun har exempelvis ett kulturarv som är unikt för
Sverige. I kommunen finns kulturlandskap med flera riksintressen för
kulturmiljövården och kulturmiljöer som skulle kunna vara en större
attraktionskraft för kommunen än vad den är idag. Kulturmiljöer har en stor
potential för kommunen som en attraktiv plats för boende och besökare.
Kulturarvet och kulturmiljöer ökar förståelsen för vår identitet, gemenskap
och kunskapen om den egna hembygden, både i det förflutna och den framtida
utvecklingen. Medvetenheten om historien är viktig för ett samhälle som
blickar framåt. Människans vilja att förstå sin samtid genom dåtiden får oss att
vilja besöka historiska platser.
För regioner på landsbygden är dessa besöksmål ofta en viktig resurs för den
ekonomiska utvecklingen. Samtidigt är tillgängliga och attraktiva
kulturmiljöer som erbjuder utmanande och lärorika upplevelser en outnyttjad
källa för turism i många regioner. Den regionala besöksnäringen har ofta en
stor potential i att lyfta fram kulturarv i sin marknadsföring. Det finns
utvecklingspotential när det kommer till besöksnäringen kopplat till
kulturmiljöer i Lindesbergs kommun.
I kommunen finns attraktiva platser, miljöer och anledningar som kan locka
både boende och besökare. Kommunen behöver äga sitt attraktivitetsarbete
och sitt varumärke och utveckla kommunen till en attraktiv plats. Boende,
besökare och företag ger samhällsekonomiska effekter och en ökad
attraktivitet genererar en ökad tillväxt av invånare, besökare och företag.
Idag finns det ingen nämnd eller förvaltning som har ett uttalat ansvar för
kommunens attraktivitetsarbete, platsutveckling och varumärkesarbete, och
det finns ingen uttalad funktion som samordnar arbetet. Genom att ta ett
helhetsgrepp kring frågorna skulle de aktörer som berörs få bättre
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förutsättningar att leverera sina uppdrag och Lindesbergs kommun skulle
kunna öka sin attraktivitet och stärka sitt varumärke.
Tillväxtnämnden beslutade den 16 juni 2021 att uppdra till
förvaltningschefen att redovisa hur förslag till organisation för Lindesbergs
kommuns attraktivitetsarbete, platsutveckling och varumärke kan se ut inom
kommunstyrelsens ansvarsområde alternativt inom tillväxtnämndens
ansvarsområde.
Tillväxtförvaltningen har fört dialog med verksamheter inom
kommunstyrelseförvaltningen, tillväxtförvaltningen och Besök Linde AB som
kan beröras av en organisationsförändring för att gemensamt identifiera
fördelar och nackdelar med de olika förslagen. Samtliga parter ser
tillväxtnämnden som den mest naturliga placeringen för dessa frågor där de
skulle ges bäst förutsättningar att kunna ha en samordnade funktion som
bygger på ett nära samarbete med identifierade samverkanspartners.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Helena Randefelt
Utvecklingsstrateg

Bilagor:
Förstudie turism och besöksnäringen
Fördelar och nackdelar med organisationsförslag
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Alternativ 1: Tillväxtnämnden
Fördelar

Nackdelar

Under vintern 2020 och våren 2021 har
en utredning pågått kopplat till arbetet
med kulturmiljöer. Det har påvisats ett
stort samband mellan turism,
besöksnäring och kommunens
attraktivitet där en stor fördel ses med att
samla alla dessa delar för att få positiva
synergieffekter.

Det kan finnas en risk att det kan bli
svårare att få genomslag gentemot andra
förvaltningar och bolag om frågan ligger i
en nämnd istället för direkt under
kommunstyrelsen.

En del av den nya organisationen var att
ge kultur- och fritidsfrågorna ett större
utrymme. Om ytterligare ansvar placeras
inom tillväxtnämnden skulle detta kunna
stärka dessa delar. Särskilt eftersom
natur- och kulturvärden ger goda
förutsättningar för turism- och
besöksnäringsfrågor och en kommuns
attraktivitet.
En fördel som lyfts är att förståelsen för
vikten av de här frågorna redan finns
inom tillväxtförvaltingen. Flera berörda
verksamheter finns redan idag i
tillväxtnämnden med koppling och
förståelse för arbetet med attraktiva
platser, marknadsföring och
varumärkesarbete.

I en nämnd ligger funktionen längre ifrån
webb- och kommunikationsteamet som
är identifierad som en viktig del kopplat
till frågorna. Det lyfts som viktigt att ha en
bra dialog med det kommunikativa
teamet om det placeras i tillväxtnämnden.

Turismarbete och samverkan i
Destination Bergslagen är väl förankrad i
organisationen. En god samverkan sker
också både med Besök Linde AB i flera
frågor och med näringslivsenheten och
besöksnäringen.
I tillväxtnämnden finns en närhet till
ungdomsverksamheten som arbetar med
Feriepraktik sommartid och då kan få
inspel från besöksnäringen
Inom den kommunala
förvaltningsorganisationen ser de
tillfrågade parterna tillväxtnämnden som
den mest naturliga placeringen för dessa
frågor där de skulle ges bäst
förutsättningar att kunna ha en
samordnade funktion som bygger på ett
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nära samarbete med identifierade
samverkanspartners.

Alternativ 2: Kommunstyrelsen
Fördelar

Nackdelar

Inom kommunstyrelseförvaltningen finns
webb- och kommunikationsteamet som
är identifierad som en viktig del kopplat
till frågorna

I kommunstyrelseförvaltningen hamnar
funktionen längre ifrån verksamheter
som är närmast berörda, särskilt
identifierat kultur- och fritidsdelarna,
turismen och arbetet med föreningarna.

Även näringslivsenheten är organiserad
inom kommunstyrelseförvaltningen med
en stark koppling till frågor kring
näringsliv och företagsstöd, dessa delar är
också viktiga för en kommuns
attraktivitet.

En tydlig organisatorisk tillhörighet är
väldigt viktigt, så att det inte blir en
ensam funktion som inte ingår i ett större
sammanhang. Inom kommunstyrelseförvaltningen ses ingen självklar
placering som kan ge funktionen den
tillhörigheten och sammanhanget.

Inom kommunstyrelseförvaltningen
hanteras flera förvaltningsövergripande
frågor och det kan vara lättare att ha en
kommunövergripande överblick direkt
under kommunstyrelsen.
Närheten till kommundirektören och
högsta ledningsgruppen lyfts fram som en
fördel.

En risk finns att frågorna drunknar bland
alla andra frågor som kommunstyrelsen
hanterar.
Funktionen hamnar längre ifrån
verksamheterna som operativt ska utföra
uppdraget.

Alternativ 3: Ingen förändring görs
Fördelar

Nackdelar
En risk är att om inga beslut tas om var
ansvaret för dessa frågor ska ligga, så
kommer otydligheten att finnas kvar i
organisationen. Skapas inte en tydlighet i
hur kommunen ska arbeta med
attraktiviteten, varumärket och
marknadsföringen för att attrahera fler
besökare riskerar kommunen att tappa
boende och besökare och inte heller locka
till oss några nya.
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Det finns inte personella eller
ekonomiska resurser för att gå vidare och
få till ett lyckosamt arbete.
Besök Linde AB:s uppdrag kan drabbas
negativt av att den här typen av funktion
inte finns i kommunen som kan samordna
det horisontella arbetet så att dessa
frågor utvecklas i samma riktning.
Nationellt aviseras ekonomiska medel för
kommuner och aktörer att söka för att
göra satsningar inom platsutveckling,
turism och besöksnäring. I dag finns inte
de personella resurserna inom befintlig
verksamhet för att söka medel och driva
projekt inom områdena, vilket gör att
kommunen går miste om
utvecklingsmedel.

Förtydligande
Tidigare har besökarens behov varit i fokus, nu ses det nationellt en förändring kopplat
till att ta ansvar för och utveckla platserna som människor faktiskt besöker. Utifrån det
ses vikten av En väg in, där en samordnande funktion ska kunna arbeta med att stödja,
inspirera och engagera, och vara en länk mellan aktörer inom kommunen och mellan
aktörer och kommunen.
För att ge de bästa förutsättningarna för detta uppdrag och arbete är det viktigt att det
finns en avsatt budget för att kunna arbeta med frågorna utöver budgeten för en tjänst.
En ensam person kan inte jobba med de här kommunövergripande frågorna helt på egen
hand. Detta är en kommungemensam fråga som berör alla delar i den kommunala
organisationen. Därav är det viktigt att skapa legitimitet för detta uppdrag och arbete i
samtliga nämnder, förvaltningar och bolag och att en nära samverkan sker horisontellt
över verksamhetsområden. Även samverkan med externa aktörer utanför den
kommunala organisationen är mycket viktigt i detta arbete. Oavsett organisatorisk
placering krävs samverkan, bidrag och engagemang i hela den kommunala
organisationen.
Om beslut tas att göra den här organisationsförändringen och påbörja en långsiktig och
hållbar utvecklingsresa, så är det viktigt att från början tydliggöra rollfördelningar och
gränsdragningar mellan berörda aktörer av frågorna.
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Förstudie utredning av ansvaret för
kommunens turismverksamhet och
besöksnäring
Tillväxtnämnden
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Förstudie (Tillväxtnämnden)
Projekt

Bakgrund

Ansvar för
turism och
besöksnäringen
i Lindesbergs
kommun

Idé och bakgrund
Inför den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen som trädde i kraft den
1 januari 2021 fördes diskussion kring hur turismverksamheten och ansvaret
för besöksnäringen ska organiseras inom den kommunala organisationen.
Utifrån workshops med utskottet för stöd och strategi kring revidering av
reglementen och fördelning av ansvarsområden mellan kommunstyrelsen och
tillväxtnämnden fanns en politisk önskan att tydliggöra hur kommunen kan
arbeta vidare med turism- och besöksnäringsfrågor, och i vilken
organisationsform detta ska ske.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020 att uppdra till
tillväxtnämnden att utreda ansvaret för kommunens turismverksamhet och
besöksnäring.
Idag arbetar flera aktörer med frågorna:
 Tillväxtnämnden:
Ansvara för kommunens turismverksamhet


Kommunstyrelsen:
Stöd och vägledning till företag, där även besöksnäringsföretag ingår.



Besök Linde AB:
Besök Linde Aktiebolag ägs i syfte att ansvara för drift och utveckling
av i bolagskoncernen ingående besöksanläggningar. Inom denna
verksamhet ska bolaget vara ett instrument i utvecklingen av
kommunen som en attraktiv och efterfrågad bostads-, besöks- och
verksamhetsort. Bolaget ska kunna anordna arrangemang i
Lindesbergs kommun i syfte att göra kommunen mer attraktiv och
efterfrågad som bostads-, verksamhets- och besöksort.



Destination Bergslagen – Samverkan kommunerna i norra Örebro
län
Föreningen har till ändamål att verka för en effektiv turistverksamhet
inom samtliga medlemskommuner som främjar medlemmarnas
ekonomiska intressen och utvecklar turismen och dess besöksnäring.
Föreningens verksamhet bedrivs via aktiv samverkan mellan
föreningen och Destination Bergslagens besöksnäring, Region Örebro
län och övriga intressenter inom medlemskommunerna. Föreningen
ska arbeta för att skapa förutsättningar för att få fler besökare och
turistentreprenörer till vårt område.

Utmaningar med nuvarande arbete med turism och besöksnäring
Inom den kommunala organisationen finns olika kompetenser och aktörer
kopplat till turism och besöksnäringen men ingen gemensam strategi för
arbetet, vilket skapar otydlighet. Avsaknaden av en uttalad strategi för
platsens Lindesbergs kommuns utveckling och attraktivitetsarbetet gör det
svårt för aktörerna att leverera uppdragen som anges i stadgar och
bolagsordning. Idag finns det ingen uttalad funktion som samordnar arbetet
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Projekt

Bakgrund

vilket gör att det finns en otydlighet i ansvar, roller och gränsdragningar
mellan aktörer.
Idag är arbetet med kommunens platsvarumärke vilande och det finns inte ett
uttalat ansvar för frågan inom den kommunala organisationen.
Platsvarumärket Lindesberg är en viktig del i att bygga kommunens
attraktivitet och identitet. Platsvarumärket skapas av alla vi som bor och verkar
i Lindesbergs kommun. Våra tankar, åsikter och kunskaper om platsen skapar en
bild som vi hela tiden kommunicerar till vår omvärld. Det vi förmedlar till
omvärlden avgör om människor vill besöka, bo eller etablera företag här. De
platser som lyckas förmedla en tydlig, äkta och positiv bild, blir också attraktiva.
Varumärket talar om vilken bild vi vill visa upp och ska ligga till grund för all
kommunikation och marknadsföring av platsen. Genom att utgå från
varumärkesplattformen kan alla vi som bor och verkar här bygga en tydlig och
enhetlig bild av Lindesberg.
Vision 2030: Lindesbergs kommun - där Bergslagen och världen möts
"Lindesbergs kommun ska genom nyskapande insatser, byggda på tradition och
erfarenhet, vara det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och
angränsande delar av Mälardalen".
Så sammanfattas visionen för Lindesberg kommun, men idag saknas ett
långsiktigt arbete för att framhäva att Lindesbergs kommun är en attraktiv
plats. Lindesbergs kommun har exempelvis ett kulturarv som är unikt för
Sverige. I kommunen finns kulturlandskap med flera riksintressen för
kulturmiljövården och kulturmiljöer som skulle kunna vara en större
attraktionskraft för kommunen än vad den är idag. Kulturmiljöer har en stor
potential för kommunen som en attraktiv plats för boende och besökare.
Kulturarvet och kulturmiljöer ökar förståelsen för vår identitet, gemenskap
och kunskapen om den egna hembygden, både i det förflutna och den framtida
utvecklingen. Medvetenheten om historien är viktig för ett samhälle som
blickar framåt. Människans vilja att förstå sin samtid genom dåtiden får oss att
vilja besöka historiska platser.
För regioner på landsbygden är dessa besöksmål ofta en viktig resurs för den
ekonomiska utvecklingen. Samtidigt är tillgängliga och attraktiva
kulturmiljöer som erbjuder utmanande och lärorika upplevelser en outnyttjad
källa för turism i många regioner. Den regionala besöksnäringen har ofta en
stor potential i att lyfta fram kulturarv i sin marknadsföring. Det finns
utvecklingspotential när det kommer till besöksnäringen kopplat till
kulturmiljöer i Lindesbergs kommun.
I kommunen finns attraktiva platser, miljöer och anledningar som kan locka
både boende och besökare. Kommunen behöver äga sitt attraktivitetsarbete
och sitt varumärke och utveckla kommunen till en attraktiv plats. Boende,
besökare och företag ger samhällsekonomiska effekter och en ökad
attraktivitet genererar en ökad tillväxt av invånare, besökare och företag.
Idag finns det ingen nämnd eller förvaltning som har ett uttalat ansvar för
kommunens attraktivitetsarbete, platsutveckling och varumärkesarbete, och
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Projekt

Bakgrund

det finns ingen uttalad funktion som samordnar arbetet. Genom att ta ett
helhetsgrepp kring frågorna skulle de aktörer som berörs få bättre
förutsättningar att leverera sina uppdrag och Lindesbergs kommun skulle
kunna öka sin attraktivitet och stärka sitt varumärke.

Syfte
Syftet med projektet är att utarbeta förslag till organisation för
samordningsansvar för arbetet med kommunens attraktivitet, platsutveckling
och varumärke, som ska vara antaget inför den nya mandatperioden 2023.

Strategier/lösningar
Projektets resultat syftar till att skapa en organisation som tydliggör och
stärker arbetet med platsens attraktivitet, utveckling och varumärke.
Kommunens attraktivitet är en fråga som berör alla kommunala nämnder,
förvaltningar och bolag och ett utvecklingsarbete krävs tillsammans.
Projektets resultat syftar till att tydligt peka ut ansvaret för att samordna och
koordinera arbetet med frågorna kopplade till kommunens attraktivitet:
-

Platsutveckling – tydligt ägarskap för vem som ansvarar för att
samordna utvecklingen av platsen Lindesbergs kommun.
Varumärkesplattform – implementera, utveckla och förvalta
kommunens varumärkesplattform.

Effektmål och nyttoanalys
Följande effektmål eftersträvas:
Mål 1: Lindesbergs kommun har genom den nya organisationen ett stärkt
arbete kring platsens identitet och skapar attraktivitet för boende och
besökare.
Mål 2: Varumärkesplattformen är väl implementerad i organisationen och
används internt och externt för att marknadsföra kommunen

Avgränsningar
Projektet ska fokusera på den övergripande viljeriktningen och föreslå en
organisation som ger bästa möjliga förutsättningar för frågorna.
Projektet kommer inte specifikt belysa särskilda besöksmål eller
besöksanledningar.

Målgrupper
Internt: Förtroendevalda i Lindesbergs kommun, medarbetare och chefer i
kommunala förvaltningar och bolag.
Externt: Medborgare, företag, föreningar och civilsamhälle.

Riskanalys
En risk är att om inga beslut tas om fortsatt organisationsutredning finns
otydligheten kvar i organisationen. Skapas inte en tydlighet i hur kommunen
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Projekt

Bakgrund

ska arbeta med attraktiviteten och marknadsföringen för att attrahera fler
besökare kan det sluta med att kommunen tappar boende och besökare, och
heller inte lockar till oss några nya.
En annan risk är att det inte finns personella eller ekonomiska resurser för att
gå vidare och få till ett lyckat arbete.
En ytterligare risk är att det kan vara svårt att enas om var i organisationen
frågorna passar in bäst eller att politiken inte känner sig trygg med föreslagna
förändringar för att tydliggöra uppdraget. Det kostar att göra en
attraktivitetsresa och det krävs uthållighet och långsiktighet.
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1. Inledning
Destination Bergslagen ägs av kommunerna Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors
och Nora. En gemensam turismstrategi för Destination Bergslagen antogs politiskt i
samtliga kommuner 2011 och 2021 reviderades strategin.
Med en gemensam turismstrategi kan kommunerna tillsammans med Destination
Bergslagen fokusera på att stärka besöksnäringen, skapa fler reseanledningar och
skapa en högre attraktionskraft för Bergslagen, som i sin tur lockar fler besökare.
Fler besökare som stannar längre ger en ökad köpkraft, fler företag och fler
arbetstillfällen skapas. Ökad turism bidrar till ökad livskvalitet och attraktion för
Bergslagens invånare och ökad turism skapar även goda förutsättningar för en ökad
inflyttning och entreprenörskap. Destination Bergslagens strategi tar hänsyn till den
nationella turismstrategin samt den regionala turismstrategin.
1.1 Varumärket Bergslagen
Genom att kommunicera det gemensamma varumärket Bergslagen tydliggörs
destinationens kulturhistoria, dess utbud, natur och dess geografiska läge i Sverige.
Under varumärket Bergslagen kan medlemskommunerna, i samverkan med
besöksnäringen, erbjuda och utveckla fler reseanledningar och marknadsföra ett
brett och attraktivt turistiskt utbud. Varumärket Bergslagen ska stå för gott värdskap
och gästfrihet
1.2 Destination Bergslagens uppdrag













Öka omsättningen och samverkan inom besöksnäringen.
Marknadsföra Bergslagen lokalt, regionalt och nationellt.
Utveckla mötesplatser och nätverk för besöksnäringen.
Arbeta med statistik, trender och omvärldsbevakning.
Ta initiativ till, söka extern finansiering och genomföra utvecklingsprojekt.
Genomföra olika utbildningsinsatser i egen regi eller i samarbete med andra.
Arbeta med att utveckla värdskap och besöksservice.
Arbeta för att öka exportmognaden hos besöksnäringens aktörer.
Arbeta för att öka besöksnäringens kunskap om digitala lösningar.
Arbeta för en hållbar utveckling enligt Agenda 2030.
Samverka med intressenter lokalt, regionalt och nationellt.
Arbeta för att utveckla en organisation där samverkansformerna och arbetssättet
inom turism, näringsliv och landsbygdsutveckling är tydligt, strukturerat och
flexibelt.

1.3 Destination Bergslagen Vision
”Bergslagen ska utvecklas till en destination med attraktionskraft i internationell klass”
1.4 Destination Bergslagens mål 2022 – 2025
Destination Bergslagens mål är att:
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Senast år 2025 ska Bergslagen ha minst 250 000 gästnätter på årsbasis. (enl.
SCB)
Tillsammans med besöksnäringen i Bergslagen utveckla reseanledningar till nya
säsonger.
Öka kunskapen om besöksnäringens betydelse bland invånare, näringsliv och i
det offentliga.
Arbeta för att främja och bibehålla nya arbetstillfällen inom besöksnäringen.
Öka kännedomen av platsvarumärket Bergslagen hos nya besökare.
Arbeta för ett välutvecklat värdskap och god besöksservice.

2. Marknad
2.1 Profilområden
Destination Bergslagens utvalda profilområden utgår från det som är karaktäristiskt för
området. Naturen med skogarna och sjöarna och bergsbrukets arv. Värdskap och
gästfrihet ska genomsyra samtliga profilområden och allt arbete som görs. Destination
Bergslagen ska i sitt arbete förstärka och utveckla nya reseanledningar, tillsammans
med besöksnäringen, inom de utvalda profilområdena. Profilområdena bestämmer
vilka målgrupper som Destination Bergslagens marknadsföring ska rikta sig till.
Bergslagens profilområden är:
 Outdoor & friluftsliv
Ex. Bergslagsleden, vandra, mountainbike, cykla, paddla
 Bergslagens kulturarv
Ex. hyttor, gruvor, bergsbruket, kulturmiljöer
 Evenemang och kultur
Ex. teater, musik, konst och utställningar
 Lokalproducerat – Made in Bergslagen
Ex. mat dryck och hantverk
2.2 Destinationsutveckling
Destination Bergslagen ska driva utvecklingsarbete som syftar till att Bergslagen
utvecklas på ett positivt och hållbart sätt och bidrar till ökade intäkter för
medlemskommunerna och dess besöksnäring. De utvecklingsprojekt som
genomförs ska innehålla ett tydligt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet samt att fokusera på Bergslagens profilområden
och målgrupper. Destination Bergslagen ska även arbeta för ökat nätverkande
mellan besöksnäringsaktörerna i Bergslagen.
2.3 Kommunikation och marknadsföring
2.3.1 Extern kommunikation
Destination Bergslagen ska marknadsföra och informera om det besöksnäringen i
Bergslagen har att erbjuda såväl lokalt i Bergslagen som till de prioriterade svenska
marknaderna. I den årliga verksamhetsplanen beslutas vilka kommunikations- och
marknadsföringsinsatser som ska genomföras.
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Bergslagens prioriterade marknader är:
 Örebro län
 Mälardalsregionen
 Sverige
2.3.2 Intern kommunikation
Destination Bergslagen ska informera besöksnäringsaktörerna i Bergslagen om
bland annat projekt, utvecklingsstöd, trender och statistik. I den årliga
verksamhetsplanen beslutas vilka insatser som ska genomföras.
3. Organisation
Destination Bergslagen juridiska namn är Tursam i Bergslagen ekonomisk förening.
Det namn som föreningen kommunicerar är Destination Bergslagen. Föreningen har
ingen anställd.
3.1 Styrelse
Styrelsen utser årligen en verksamhetssamordnare som samordnar det operativa
arbetet och ansvarar inför styrelsen. (se arbetsordning och stadgar för mer
information)
3.2 Destinationsgrupp
Destinationsgruppen planerar och verkställer den årliga verksamhetsplanen.
Gruppen består av tjänstepersoner som arbetar med turism i medlemskommunerna
och samordnas av verksamhetssamordnaren. Respektive kommuns utser sin
representant i destinationsgruppen. Varje kommuns arbetsinsats i Destination
Bergslagen beslutas årligen i samband med framtagandet av verksamhetsplanen.
Den ska vara minst 25 % av en heltid. (se arbetsordning för mer information)
3.3 Turism- och näringslivsgrupp
Turism- och näringslivsgruppen består av tjänsteperson från respektive kommuns
näringslivsenhet och turismansvarig. Gruppen arbetar för att skapa en samsyn kring
strategiska frågor och satsningar inom turism- och besöksnäringen i Bergslagen och
är delaktiga i framtagandet av den årliga verksamhetsplanen.
4. Bergslagens sätt att lyckas
Destination Bergslagen lyckas genom samverkan med destinationens besöksnäring
att utveckla och marknadsföra hållbara och efterfrågade reseanledningar. Genom att
samla kompetens och nyttja resurser effektivt. Genom en samsyn, där invånare och
näringsliv inser att turism- och besöksnäringen är till stor nytta för platsen. Med en
gemensam turismstrategi ges besöksnäringsaktörerna en tydligare spelplan att
använda i det långsiktiga arbetet. Alla tjänar på Bergslagen!
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1. Definitioner
TURISM

Aktivitet som företas av en eller flera person(er) som reser från sin ordinarie bostadsort för att övernatta eller dagbesök. Avsikten kan vara i tjänsten eller på fritiden. Turism innebär en förflyttning av köpkraft.

ACTIVE FAMILY

Målgruppsbeskrivning, den aktiva familjen som värdesätter tid tillsammans på semestern och uppskattar familjeaktiviteter, kultur och natur.

ACTIVE MEETING

Målgruppsbeskrivning, affärs- och konferensturister som efterfrågar möten i kreativ
miljö och tillgång till kvalitativa kringaktiviteter.

BERGSLAGEN

När Bergslagen benämns i strategin är utgångspunkten de fyra kommunerna i nord
västra Västmanland, Örebro län dvs. Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg.
Bergslagen är dock gränslöst och större än så.

BESÖKARE/TURIST

En person som besöker en plats utanför sin ordinarie omgivning.

BESÖKSNÄRING

Alla företag, organisationer och föreningar som relaterar till turism: restaurang, livsmedel, transport, shopping, logi och aktiviteter.

DAGBESÖKARE
DESTINATION

En person som besöker en plats utanför sin ordinarie omgivning utan övernattning.

GÄSTNATT
HÅLLBAR BESÖKSNÄRING

En turists/besökares övernattning på en destination.

RESEANLEDNING
SVENSK TURISM AB

Den anledning som avgör om man reser till en viss plats eller destination.

TEM™/RESURS AB

Turist Ekonomisk Modell. Mäter bl.a. en plats (kommun/destination) ekonomiska och
sysselsättningsmässiga effekter av sin turism.

THE HEART OF SWEDEN
TURSAM

Örebroregionens nya samlande varumärke för utlandsmarknaden.

VISIT SWEDEN

Kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige och
svenska destinationer och upplevelser internationellt.

WHOPs

Målgruppsbeskrivning (Whealthy, Healthy Older People), oftast par, med utflugna barn.
De har tid och pengar och ser resandet som en självklarhet.

En destination avser ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar
till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt som resmål och där man
kan erbjuda en helhetsupplevelse för besökaren i form av ”resa, bo, äta, göra”. Desti
nationer som begrepp finns både på lokala, regionala och nationella nivåer.
(Visit Sweden 2011)
Projektatsning initierad av Västsvenska Turistrådet och Tillväxtverket med målsättning
att utveckla ett permanent kvalitets- och hållbarhetssystem för Sveriges besöksnäring.
Hanterar den svenska besöksnäringens ägarandel i VisitSweden och har som primära
uppgift att ansvara för ägarfrågor tillsammans med den andra ägaren, staten.

Tursam i Bergslagen ekonomisk förening är de fyra medlemskommunerna, Lindes berg, Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs gemensamma organisation för marknadsföring- och destinationsutveckling.
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2. Varför Bergslagen?
Turister reser inte till en kommun de reser till en attraktiv plats, ett besöksmål, en företeelse med mera. Reseanledningarna
är många. Tillsammans får vi ett större och intressantare utbud och kan erbjuda fler reseanledningar.
Vi är en destination – vi är Bergslagen.
Bergslagen är idag ett starkt varumärke att samlas kring och har en stor potential att förstärkas. Våra fyra kommuners turistbyråer har en lång tradition av att samarbeta över kommungränserna. Att kommunicera med varumärket Bergslagen talar
vi geografiskt om var vi finns i Sverige. Redan 1993 bildades Tursam i Bergslagen ekonomisk förening som sedan dess har
arbetat med bland annat stugförmedling, marknadsföring och samarbeten med besöksnäringen. Sedan år 2000 har Tursam
fokuserat på att utveckla varumärket Bergslagen med gemensamma trycksaker och en egen webbplats. Från år 2009 är det
medlemskommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora som utser varsin representant i styrelsen.
Med en gemensam strategi kan vi lättare nå en ökad tillväxt i besöksnäringen och skapa en högre attraktionskraft för vår
bygd. Gemensamma insatser ska leda till att alla bergslagskommuner får fler besökare. Fler besökare som stannar längre
innebär en ökad köpkraft i vår besöksnäring, fler arbetstillfällen och företag skapas. En ökad livskvalitet och attraktion för
destinationens 45 000 invånare skapar även goda förutsättningar för en ökad inflyttning och entreprenörskap. Bergslagen
ska skapa så många starka reseanledningar så att den blir en av Sveriges populäraste destinationer.

Folkligt Kreativt
Mystiskt
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3. Nuläge
3.1 Tursams styrelse

Tursams styrelse består av en utsedd politisk representant från varje medlemskommun.
Styrelsen för 2011–2014: Birgitta Borg (Nora), Ewa-Leena Johansson (Ljusnarsberg), Mats Runqvist (Hällefors),
Arnold Bengtsson (Lindesberg). Ansvarig VD/tjänsteman är Håkan Ceder, turistchef i Nora kommun.

3.2 Tursams destinationsgrupp

Gruppen består av 1-2 representanter från de fyra turistbyråerna. Tillsammans arbetar gruppen efter en modell (då Tursam
inte har någon anställd) där varje lokal turistbyrå förbinder sig att på årsbasis göra insatser på minst 25 % av en heltid.
Gertrud Jonasson, Lindesberg som ansvarar för stugförmedlingen och Håkan Ceder som fungerar som VD lägger idag in mer
tid än så.

3.3 Kommunernas turistbyråer

Bergslagskommunerna har på olika sätt organiserat sin turistverksamhet (turistbyrå). Enkelt kan man säga att två är kommunala (Lindesberg och Nora) och två är entreprenörsdrivna (Hällefors och Kopparberg).

3.4 Verksamheter

Nätverk för tillväxt
Bergslagen är en av de fyra destinationerna som samlas under det regionala varumärket The Heart of Sweden. Örebroregionen fokuserar på insatser och projekt som ska få fler utländska besökare hit och en större exportmognad hos våra företag.
Tursam har ansvarat för genomförandet av aktiviteter i både Danmark och Holland. Övriga nätverk finns tillsammans med
Östra Värmland, Bergslaget med flera.
Stug- och logiförmedling
Tursam är regionens enda lokala förmedlare av privata fritidshus. Via ett antal utländska agenter förmedlas destinationens
stugbyar. På bergslagen.se erbjuds besökaren att boka stugor online. Förberedelser har skett för att även kunna boka destinationens hotell online.
Finansiering marknadsföring 2010

Finansiering marknadsföring 2010

1 000 000 kr

800 000 kr

kronor

Destinationsutveckling
Tursam anordnar regelbundet utbildningar och Bergslagsträffar för besöksnäringen och håller i samt stödjer olika projekt
inom destinationen. Nyhetsbrev skickas med jämna mellanrum. Varje år delas Bergslagens turistpris ut till en företrädare
från besöksnäringen ”som under året visat engagemang och
samarbetsvilja, gjort utmärkta insatser för turismen, samt
verkat som en god ambassadör”. Inför varje säsong utbildas
gemensamt alla turistbyråers sommarpersonal. Under sommaren ansvarar Tursam för verksamheten på Bergslagsportens rastplats.
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Marknadsföring
Bergslagen idag bygger sitt varumärke med egna broschyrer och annat marknadsföringsmaterial anpassat för marknaderna. Destinationens besöksnäring tar här ett stort ansvar genom delfinansiering. Nya bergslagen.se är Tursams
gemensamma webbplats där de lokala turistbyråerna själva
ansvarar för sin uppdatering. Bergslagen deltar på större
mässor i Sverige och annonserar i fack- och rikspress.
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1 mar 2011 - 15 sep 2011

www.bergslagen.se

Kartöversikt

Jämfört med: Webbplats

3.5 Våra svenska besökare

Under sommaren 2011 genomförde Tursam en enkätundersökning på samtliga turistbyråer inklusive Bergslagsporten. Samtidigt gjordes en analys av besökarna på webbsidan bergslagen.se
De besökare som svarade på enkäten kommer från (se kartan):		

Norra Sverige 13 %

Stockholm 27 %

Enkäten visar bland annat:
• 86 % har besökt Bergslagen tidigare
• 60 % är i Bergslagen på semester, 25 % besöker
släkt och vänner osv
• 21 % är dagbesökare
• 20 % av de som övernattar bor hos släkt och vänner,
17 % på camping, 15 % på hotell osv
• 20 % är intresserade av design, nostalgi och kultur
under sin semester, 18 % går på muséer, 18 % vill
bada, 17 % vandrar gärna, 8 % är intresserade av
Bergslagens historia osv

Besök
7 582
Örebro län
21 %

1

Bergslagen

% från 1 101 städer
30Mälardalen
081 besök12
kom
Webbplatsanvändning

Södra Sverige 27 %
Besök

30 081

% av webbplatsens
totalsumma:
100,00 %

Sidor/besök

4,50

Genomsnitt för
webbplatsen:
4,50 (0,00 %)

Genomsnittlig tid på
webbplats

00:03:09

Besök

70,40 %

Avvisningsfrekvens

39,00 %

Genomsnitt för
Genomsnitt för
webbplatsen:
webbplatsen:
70,31 % (0,12
39,00 % (0,00 %)
%)
Resterande
orter

Genomsnitt för
webbplatsen:
00:03:09 (0,00 %)

Besökarna på bergslagen.se kommer från:
Stad

% Nya besök

Besök

Orebro

7 582

25,21 %

Stockholm

5 480

18,22 %

Goteborg

1 178

3,92 %

Vasteras

1 140

3,79 %

Lindesberg

987

3,28 %

Malmo

729

2,42 %

Norrkoping

656

2,18 %

Uppsala

639

2,12 %

Karlstad

562

1,87 %

Borlange

385

1,28 %

Besök
35,71 %

18,22 %

25,21 %

1 - 10 av 1 101

3.7 Boende- och inkvarteringsstatistik 2010

Statistiska Centralbyrån (SCB) producerar statistiken på uppdrag av Tillväxtverket. Statistiken omfattar allt kommersiellt boende och baseras på att varje
boende rapporterar in sina siffror.
1
Google Analytics

Antalet svenska gästnätter på hotell i Bergslagen			
107 850
+7 %
Antalet utländska gästnätter på hotell i Bergslagen		
12 382
+-0 %
Antalet gästnätter på vandrarhem			
		
34 127
+4 %
Antalet gästnätter på camping					
161 000
+24 %*
20 % av alla svenska övernattningar i Örebro län sker i Bergslagen
54 % av alla holländska och 42 % av alla tyska övernattningar i länet sker i Bergslagen
55 % av alla svenska övernattningar i Bergslagen och 45 % av de tyska sker i Hällefors kommun
Beläggningen av hotellrum ökade under 2010 med 10 % (måndag-torsdag) och 6,6 % (fredag-söndag)
*Jämfört med 2007
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3.6 TEM 2010

Den senaste TEM:en för Bergslagen (Resurs AB den 18 juni 2011) påvisar hur viktig besöksnäringen är för Bergslagen. Omsättningen har sedan den senaste mätningen 2007, trots ekonomisk ”kris” ökat med drygt 2 % till en omslutning 621 mkr.

NORA 2006

”UTVECKLING TURISMEN I BERGSLAGEN 2010
Övernattande och besökare till Bergslagen, de fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, spenderade 621 miljoner kronor 2010 och detta innebar upphov till en årssysselsättning för 466 personer. Trots en stor ökning av övernattningar och besök har omsättningen
bara ökat svagt. Skälet till detta är att många besökare valt att spendera mindre per person och
dygn, en trend som gäller större delen av Sverige. Detta gäller främst hotellgäster, samt de som
övernattar i eget fritidshus och hos släkt och vänner. Finanskrisen kan vara en förklaring, men
också bra sommarväder.
Den stora ökningen av antalet övernattningar bör ge ett bättre positivt resultat 2011 eftersom
ekonomin nu återhämtat sig. Detta hänger dock även ihop med hur sommarvädret blir. Bra sommarväder ger alltid lägre konsumtion eftersom man shoppar mindre och istället ägnar sig åt sol
och bad. De ﬂesta boendekategorier har ökningar mellan 2007 och 2010. För det kommersiella
boendet är det camping som ökat mest. Hotellen har nästan oförändrat antal övernattningar,
men en svag ökning kan märkas.
SCB har en ny indelning av alla företag i olika branscher enligt SNI 2007. Detta har inneburit
säkrare data, men också att vissa resultat inte kan jämföras fullt ut mellan åren. För Hällefors
gäller detta främst transport och shopping, där den första varit för lågt värderad tidigare år och
shopping för högt. De branscher som är sysselsättningsintensiva, låg omsättning per anställd
är logi, restaurang och aktivitet. Omsättning per anställd för restauranger i Bergslagen var 812
000:- under 2010 och hotell med en omsättning på 891 000:- per anställd. Detta kan jämföras
med livsmedel som låg på 2,8 miljoner kronor. Totalt krävs en omsättningsökning med drygt 13
miljoner för att skapa 10 nya arbetstillfällen. Detta innebär upphov till en årssysselsättning för
466 personer.”
Lars Paulsson, Resurs AB den 18 juni 2011

TEM® 2006

Ekonomiska och sysselsättningsmässiga
effekter av turismen i Nora kommun
Inklusive åren 1995-2005
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4. Hit ska vi – vår vision
År 2020 ska Bergslagen vara en av de populäraste destinationerna att besöka i Sverige

Bergslagen ska tillhöra de destinationer som Svensk Turism AB talar om i STRATEGI2020, Nationell strategi för svensk
besöksnäring. www.strategi2020.se

”En fördubblad besöksnäring på tio år!
Att lyfta blicken och visualisera framtiden är viktigt för att kunna formulera
mål, strategier och handlingsplaner. 2020 är valt med omsorg. Näringen och
dess aktörer, liksom de politiska systemen, hinner göra mycket på tio år. Strukturer har tid att ändras, initiativ och avgörande beslut hinner tas och följas
upp, och ytterligare två riksdagsval kan bidra till att driva utvecklingen. De
ﬂesta av de idag verksamma aktörerna i näringen kommer också att vara kvar
på ett eller annat sätt och kan visualisera året 2020.
RESMÅLET
År 2020 är Sverige ett av Europas mest attraktiva resmål med starka varumärken på nationell och destinationsnivå. Sverige är känt som ett modernt, spännande, naturnära och hållbart besöksmål med en svårslagen kombination av
storstad och naturupplevelser. Att resa till Sverige när man klarat av ”måsten”
som Europas storstäder står mycket högt i kurs hos den globala resenären,
den globala företagaren och hos svenskarna själva.
DESTINATIONERNA
Besöksnäringen har utvecklats till en professionell, konkurrenskraftig och
lönsam näring med ökade förädlingsvärden och goda vinstmarginaler för näringens företag. Företag, destinationer och regioner är medvetna om sina produkter, deras värde och hur de kan säljas, och tänker i termer av utveckling,
destinationssamverkan och innovation. 35 destinationer är helt mogna för
exportmarknaden och har ökat omsättningen på den inhemska marknaden.”
Utdrag ur STRATEGI2020 Nationell strategi för svensk besöksnäring

STRATEGI2020
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5. Våra mål 2012 – 2014
Vi ska gemensamt ta nästa steg för att långsiktigt och hållbart utveckla varumärket Bergslagen och vår destination. Vi ska
finna former för att gränslöst och effektivt utnyttja de resurser som idag står till buds men också arbeta för att hitta framtida
hållbara former för destinationens organisation, utvecklings- och marknadsföringsarbete.

•
•
•
•
•

Omsättningen i besöksnäringen ska öka med minst 25 mkr
Detta ska generera minst 20 nya arbetstillfällen
Det totala antalet svenska gästnätter ska öka med minst 10 %
Det totala antalet utländska gästnätter ska öka med minst 10 %
Det totala antalet dagsbesökare ska öka med minst 10 %

Destinationens uppsatta mål kommer att mätas med hjälp av en årlig TEM-undersökning.
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6. Strategiska val
6.1 Profilområden

De fem utvalda profilområdena är ingredienser i vårt recept för hur vi ska attrahera fler besökare och säkerställa att vi uppnår
Bergslagens mål och vision. Med dessa profilområden gör vi det tydligt för våra besökare vilka anledningar som finns för att
komma hit. Vi utgår från och förstärker det som Bergslagen är känt för idag, men utvecklar även nytt för att främja vår positionering och för lyckas att bli den populära destination Bergslagen förtjänar att bli. Vi ska ta en unik plats i våra målgruppers
medvetande.

• Aktiva naturupplevelser
• Bergslagen Made Sweden – vår historia
• Lockande kultur och attraktiva evenemang
• Njutning – boende, mat och dryck i bästa klass
• Shopping – unika produkter i trivsamma miljöer
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6.2 Besöksgrupper

Följande besöksgrupper bedömer vi är de prioriterade målgrupper vi ska satsa på i vår marknadskommunikation och i vår
destinationsutveckling.
•
•
•

Active family – den aktiva familjen som värdesätter tid tillsammans på sin semester och har ett starkt intresse för
kultur, naturupplevelser och olika sportaktiviteter. De efterfrågar ett utbud av aktiviteter där hela familjen kan delta.
WHOPs – aktiva äldre med utflugna barn som vill ha passande upplevelser kopplat till natur och kultur, gärna bra
boende och god mat. Deras nyfikenhet gör att de vill uppleva och lära nya saker. Här finns även de som gärna åker
på bussresor i grupp.
Active Meeting – affärs- och konferensturister som efterfrågar möten i kreativ miljö och gärna med tillgång till kvalitativa kringaktiviteter. Här finns även en intern målgrupp hos de verksamma företagen i Bergslagen som tar emot
gäster.

Vi ska själva, eller med strategiska partners, verka på den svenska marknaden och/eller med The Heart of Sweden på de
utvalda utländska marknaderna: Norge, Danmark, Tyskland och Holland.
Urvalet av målgrupperna bygger på delar av VisitSwedens nationella målgruppsprioritering.

Bergslagen
Örebro län
Stockholm
Mälardalen
Södra Sverige
Värmland/Dalarna
Norge
Danmark
Holland
Tyskland

Active family
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

WHOPs
x
x
x
x
x
x

Active meeting
x
x
x
x
x
x
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6.3 Destinationsutveckling

Det finns något unikt och speciellt i varje kommun som attraherar besökare och som gemensamt gör Bergslagen mer värt att
besöka. Större produktutbud påverkar tiden man stannar i området och genererar ökad köpkraft. Destinationens utveckling
kan påverkas av en ökad marknadskommunikation men minst lika viktigt är att:
•
•
•
•
•
•
•

Utveckla mötesplatser och nätverk för besöksnäringen
Arbeta med statistik och omvärldsbevakning
Utveckla plattformar för webb och sociala medier
Ta initiativ till och delta i utvecklingsprojekt
Genomföra utbildningsinsatser
Skapa en tydlig destinationsorganisation
Öka exportmognaden inom besöksnäringen

6.4 Hållbar besöksnäring

Det finns redan idag en ökad efterfrågan på kvalitetssäkrade turistprodukter och svenska destinationer som kan leverera
sådana. Därför har Västsvenska Turistrådet tillsammans med Tillväxtverket initierat projektet Hållbar Besöksnäring. Målsättningen med projektet är att utveckla ett permanent kvalitets- och hållbarhetssystem för hela Sveriges besöksnäring. Det
handlar om att se till att gästen är nöjd och att företag inom besöksnäringen kan utvecklas med lönsamhet men också med
ett mervärde för samhället med bättre miljö och resurshållning. Projektet pågår fram tills 2014 och förutom västsverige deltar VisitSweden och regionerna Jämtland/Härjedalen, Småland och Södermanland/Västmanland. Tursam ska aktivt bevaka
utvecklingen av detta projekt och löpande delge information till destinationens besöksnäring.

7. Vårt sätt att lyckas
Vi lyckas genom att destinationen erbjuder våra målgrupper kvalitativa turistiska produkter inom valda profilområden. Vi är
besöksnäringens aktiva samarbetspartner och tillsammans skapar vi förutsättningar för utveckling.
Vi lyckas genom ett nära samarbete över kommungränserna med fokus på Bergslagen. Genom att samarbeta blir vi mer
resurseffektiva, får en samlad kompetens, skapar fler reseanledningar och lockar fler besökare som stannar längre. En ökad
köpkraft hos vår besöksnäring ger fler arbetstillfällen och företag kan växa. Fler i arbete genererar ett ökat skatteunderlag.
Ökad turism ger ökad livskvalitet för destinationens invånare och ger goda förutsättningar för en ökad inflyttning och entreprenörskap. Med en gemensam strategi för destinationen, ger vi vår besöksnäring en tydlig spelplan att använda i sitt långsiktiga
arbete. Alla tjänar på Bergslagen!
Destinationen ska erbjuda besökaren:
• Aktiviteter i naturen som vandring, paddling, cykling etc
• Vår spännande kulturhistoria, järnhantering, hyttor och gruvor
• Trivsamma miljöer för shopping, lokalproducerat mathantverk, loppis, kuriosa och hantverk
• Boende, mat och dryck i bästa klass, ett varierat utbud av smakupplevelser
• Kultur och evenemang som opera, teater, konstutställningar, nostalgi, visningar och trädgårdar
Tursam ska på bergslagen.se marknadsföra och tillgängliggöra destinationens utbud. Möjlighet ska finnas att få information
via elektroniska nyhetsbrev och sociala medier. Tursam ska producera målgruppsanpassade trycksaker som är tillgängliga på
de lokala och nationella turistbyråerna, hos besöksnäringen och på webben. Trycksaker från Bergslagen ska också finnas på
de största turistmässorna i Sverige.
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Tursam ska erbjuda besöksnäringen:
• En attraktiv marknadsföringskanal genom deltagande i destinationens trycksaker, kampanjer och mässor
• Marknadsföring av destinationen genom välbesökt webb, sociala medier, turistbyråer och pressreleaser
• Mötesplatser och plattformar för nätverksbyggande genom till exempel Bergslagsträffar och branschinriktade
• samverkansgrupper
• Utbildningsinsatser
• Utvecklingprojekt
• Omvärldsbevakning, statistik och spridning av aktuell information genom till exempel nyhetsbrev
Tursam ska erbjuda medlemskommunerna:
• Samlad och effektiv marknadsföring av destinationen i Sverige och på utvalda utländska marknader genom välbesökt
webb, trycksaker och mässor
• Kunskapsutbyte, ökad gemensam kompetens
• Näringslivsutveckling för tillväxt inom besöksnäringen
• Samarbete med Region Örebro, Leader Bergslagen, andra svenska destinationer och regioner i olika utvecklingsprojekt
• Sammanställning av statistik från SCB, enkäter för besöknäring och besökare samt TEM

8. Medlemskommunernas roll och beslut
Styrelsen för Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening (716453-1993) har den 19 oktober 2011 enhälligt beslutat att lämna
över detta förslag till en gemensam turiststrategi till sina medlemskommuner. Styrelsens rekommendation är att respektive
medlemskommun antar den föreslagna turiststrategin och ger Tursam i uppdrag att arbeta för och genomföra strategins andemening och vision för att nå alla de utsatta målen.
Medlemskommunernas roll är att agera som möjliggörare och skapa förutsättningar för destinationens utveckling. Kommunerna ska beakta och skapa förutsättningar för de lokala turistbyråernas möjlighet att praktiskt kunna arbeta med destinationens utveckling, detta gäller både de kommunala och de entreprenörsdrivna. Varje kommuns turistbyrås arbetsinsats bör
vara på minst 25 % av en heltid.
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Tjänsteskrivelse
2021-09-14

1 (1)
TN 2021/56

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Tillväxtnämnden (beredande)
Tillväxtnämnden

Sammanträdestider för tillväxtnämnden 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att tillväxtnämnden antar sammanträdestider för år 2022
11 januari, kl 09.00
15 februari, kl 09.00
15 mars, kl kl 09.00
12 april, kl 09.00
10 maj, kl 09.00l
15 juni, kl 09.00
13 september, kl 09.00
11 oktober, kl 09.00
8 november, kl 09.00
13 december, kl 09.00

Ärendebeskrivning
Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2022 för
kommunstyrelsen och utskottet för stöd och strategi.
Hänsyn har tagits till ekonomiska årshjulet.
Region Örebro har inte antagit sammanträdestider för år 2022.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
Kommunsekreterare
Kanslichef
För kännedom:
Ledamöter och ersättare i tillväxtnämnden
Förvaltningschef
Enhetschefer
Kommunstyrelsen
Bilagor:

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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Sammanträdestider 2022 – kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, utskott och bolag

Jan
Feb
Mars

BuN

USS

TN

KS

Förslag
Måndag
10
14

Förslag
Mån/Tis
18
x

Förslag
Tisdag
11
15

Förslag
Tisdag
25

7

8

15

1, 29

11

5

12

26

KF

VL

Måndag

Fredag

Samhällsbyggnads
nämnden
SBB:N
Onsdag

Samhällsbyggnads
nämndens au

ÖN

BuNau
gemensamt
Snau

Onsdag

Onsdag

Torsdag

14

SN

SN au

Förslag Förslag
Torsdag Torsdag
13
5
10
3
17

3

13

7

Samhällsbyggnads
förbundet
SBB:F

BELAB

Fredag

Linde Energi AB

Linde Stadshus AB

Torsdag

Torsdag

Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt

Nov
Dec
Starttider

9
13

11, 31

10

4

15
12

14

12

09.00

30

1

6

9.00

10
15

17
14

23
7 tis*

xx, Nora

12
16

styrelsemöte

x

5
2
7
4
1

stämma
styrelsemöte

styrelsemöte

x

Kl. 09.00

Kl. 08.30

11

18

6

26

18
15

8

15

21

17

3

9.00

9.00

17.00
*14.00

9.00

8.30

13

13

20

BuN = Barn- och utbildningsnämnden, BUN §
BuNau = Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott §
KF = Kommunfullmäktige, KF §
VL= Valnämnden
KS = Kommunstyrelsen, KS §
SN Individutskott = Socialnämndens arbetsutskott, SN §
SN= Socialnämnden, SN §
TN = Tillväxtnämnden, TN §
USS = Utskottet för stöd och strategi, KS §
ÖN = Överförmyndarnämnden

Regionfullmäktige Örebro län 2022:
Regionstyrelsen Örebro län 2022:
Regionala samverkansråd Örebro län, beredning:
Regionala samverkansråd Örebro län:

24
5

13

10.00

9.00

9.00

14.00

8.30

15

strategidag

x
x

Styrelsestyrelsemöte seminarium med
övernattning

6

1

Övrigt

Skolstart: Terminsstart: 11 januari
Sportlov V8: 21 februari - 25 februari
3

April
25

FALAB/
LIBO

9.00

7 slutrevision

19 årsstämma
9

20
8

Kl 13.00-16.00
Näset

Demokratidag planeras xxx
Gemensamt budgetseminarium med kommunerna
norr samt SBB:förbundet ev 2022-04-04
Analysdag 2022-03-16
Planeringsförutsättningar år 2023- 2022-03-21
Mål och budget 2023/Vp 2024-2025:
2022-04-28
Påsklov: 19 april - 22 april
Skolavslutning: 10 juni
Valdag 2022-09-11

Investeringsbudget 2024-2028 2022-11-28
Höstlov v. 44: 31 oktober-6 november

Jan
Feb
Mars

April

Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt

Nov
Dec
Starttider

