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Tillväxtnämnden 

Verksamhetsberättelse för tillväxtnämnden 2021 

Förslag till beslut 

 

Tillväxtnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för perioden januari-
december 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
Tillväxtnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 0,1 
mnkr från kultur- och fritidsenhetens investeringsbudget 2021 till år 2022. 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp har gjort en gemensam bedömning av 
de kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål som tillväxtnämnden har beslutat om, 
som redovisas i verksamhetsberättelsen.  

 
Tillväxtnämnden redovisar under perioden januari till december 2021 en 
avvikelse på -2,3 mnkr. Avvikelsen består till största del av fortsatt minskat 
statsbidrag från Migrationsverket vilket medför en negativ budgetavvikelse 
för verksamhet sfi. 
 
För kulturenhetens investeringsbudget år 2021 kvarstår 0,1 mnkr vilket 
föreslås ombudgeteras över till år 2022 då investeringsbehovet kvarstår.   
 

Magnus Sjöberg Helena Randefelt 
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
Ekonomienheten 
 

Bilagor: 

Verksamhetsberättelse för tillväxtnämnden 2021 
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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Sammanfattning 

Ett andra år med Covid-19 pandemin har passerat och det har inneburit många anpassade 
lösningar för tillväxtförvaltningens verksamheter, medarbetare och målgrupper. För 
vuxenutbildningen har det exempelvis inneburit behov av en flexibel anpassning mellan när-, 
fjärr- och distansundervisning. På arbetsmarknadsenheten har stort fokus varit att utifrån 
rekommendationerna hitta anpassade lösningar för att även fortsatt kunna ha verksamhet 
igång för prioriterade målgrupper. På kultur- och fritidsenheten har pandemin inneburit att 
istället för att kunna fokusera på mer uppsökande insatser, så har stor del av verksamheterna 
i princip varit stängda under stora delar av året. 

Den 1 januari 2021 trädde den delvis nya organisationen för tillväxtförvaltningen i kraft. Det 
innebar att delar av den tidigare näringslivsenheten organisatoriskt flyttades över till den nya 
kommunstyrelseförvaltningen. Kommunens fritidskonsulent, konsumentvägledare och 
turistassistent flyttades över till den nya kultur- och fritidsenheten. 
Organisationsförändringen har inneburit mycket arbete med att planera och förbereda inför 
den nya organisationen. Det har varit ett strategiskt arbete utifrån en förändrad omvärld med 
hållbar långsiktighet i fokus. Förvaltningen har under året också arbetat med en förstudie 
utifrån det framtida arbetet med turism och besöksnäringen som har lett fram till ett nytt 
organisationsförslag som kommer behandlas av kommunstyrelsen under 2022. 

För kultur- och fritidsenheten har pandemin påverkat verksamheterna hårt. Trots att mycket 
har varit helt stängt har en hel del uppsökande verksamhet kunnat bedrivas. Mycket har 
handlat om planering och förberedelser inför ett samhälle som öppnas upp igen. 

I juni 2021 lättades pandemirestriktionerna något vilket innebar en liten öppning för att 
kunna erbjuda en del publika arrangemang och aktiviteter under sommaren, så som 
kulturaktiviteter, sommarlovsaktiviteter och turism- och besöksverksamhet. 

I juni 2021 färdigställdes de nya tillfälliga modulerna för vuxenutbildningen vilket skapade 
bättre förutsättningar för både elever och lärare. Det långsiktiga arbetet med ändamålsenliga 
och hållbara lokaler på Dalkarlshytteområdet pågick under våren och har varit en prioriterad 
fråga även under hösten och vintern. 

För vuxenutbildningen har restriktionerna under året påverkat hur mycket elever har kunnat 
studera fysiskt på plats eller distansstudier hemma. Det har funnits svårigheter för elever som 
inte haft möjlighet att kunna studera fysiskt på plats, när de exempelvis måste vara hemma 
med barnen från förskolan, vilket har påverkat studiemiljön för en del elever. 

Arbetet med heltids sfi har varit lyckosamt och aktiviteterna på eftermiddagarna har fungerat 
bra - trots pandemin. Studiehallen har varit svår att kunna hålla igång fullt ut under vissa 
perioder med utökade restriktioner. Men den kommer att utvecklas så fort restriktionerna 
lättar igen. 

För arbetsmarknadsenheten har 2021 varit både på gott och ont. Det har varit ett år med 
många nya medarbetare i kombination med pandemin. Stor del av året har handlat om att 
sätta rutiner och komma igen efter 2020. Vissa verksamheter har periodvis fått gå ner på 
sparlåga men pandemin har också öppnat möjligheter för verksamheten att kunna ta in fler 
uppdrag, vilket har varit positivt. Efterfrågan på enhetens tjänster har varit större än tidigare, 
både internt och extern samtidigt som sjukfrånvaro och restriktioner, i kombination med 
otillräckliga lokalutrymmen försvårat det dagliga arbetet avsevärt. 

Under 2021 förmedlade arbetsmarknadsenheten 248 objekt via Återbruket (återvinning av 
bl.a. gamla inventarier) för närmare 300 000 kronor, vilket motsvarar 65 kw timmar och 7661 
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kilo koldioxid. Därutöver har enheten skapat möjlighet för ett tiotal ungdomar att få kortare 
anställningar under hösten, bland annat unga som omfattas av kommunala aktivitetsansvaret. 

Förvaltningens prioritering har varit under denna långa pandemi att kunna leverera våra 
grunduppdrag utifrån en löpande anpassning och omställning utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Medarbetare har påverkats av att hela tiden behöva planera inför olika 
scenarion och att också ha en beredskap för att snabbt kunna ställa om eller ställa in. 
Samtidigt har också en oro funnits för elevernas förväntade progression och studieresultat 
och för att medborgarna inte ska komma tillbaka till våra verksamheter när samhället kan 
öppnas upp igen. Ledningsgruppens samlade bedömning är att verksamheternas 
grunduppdrag till stor del har kunnat levereras utifrån de förutsättningar som har funnits och 
Folkhälsomyndighetens varierade rekommendationer. 

1.2 Ekonomi 

Driftsredovisning 

Verksamhet Kostnad Intäkt Netto 
Nettobudge

t 
Budgetavvik

else 
Bokslut 2020 

Netto 

Nämnden 0,5 0,0 0,5 0,4 -0,1 
var ej en nämnd 

2020 

Administration/led
ning 

5,2 0,0 5,2 5,4 0,2 5,4 

Arbetsmarknadsenh
eten 

32,2 21,5 10,7 11,0 0,3 9,1 

Kulturenheten 47,7 2,6 45,1 45,1 0,0 45,8 

Utbildningsenheten 32,3 6,8 25,5 22,8 -2,7 23,6 

       

       

       

Totalt 117,9 30,9 87,0 84,7 -2,3 83,9 

Drift 

Tillväxtförvaltningens stora utmaning har under 2021 fortsatt varit minskat statsbidrag från 
Migrationsverket vilket medfört en fortsatt negativ budgetavvikelse för verksamhet sfi. I 
diagrammet nedan syns tydligt hur statsbidraget har minskat under åren 2018-2021. 
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Minskad statlig ersättning från Migrationsverket beror bland annat på ett lägre mottagande
och att flertalet av de studerande inom sfi behöver längre utbildningstid än de 2 år som
etableringsersättningen utbetalas. Detta resulterar i en kommunal kostnad. Trots
kommunstyrelsens extra budgettillskott på 2,0 mnkr samt 0,5 mnkr gällande skolmiljarden så
redovisar utbildningsenheten en avvikelse på -2,7mnkr.

Arbetsmarknadsenhetens positiva budgetavvikelse berör till största del bilpoolen. Denna
verksamhet har existerat inom arbetsmarknadsenheten under de två senaste åren.
Budgetöverskottet som till en början fanns har återinvesterats till uppstarten av ett städlag
samt återupptag av caféverksamhet, vilket innefattas av fler anställningar av deltagare. Dess
positiva avvikelse på 0,3 mnkr behövs som en säkerhet/ buffert under åren, ifall något
inträffar med kommunens bilar som i sin tur resulterar i extra kostnader för verksamheten.
Arbetsmarknadsenhetens budget är finansierad utifrån flertalet stadsbidrag som i sin tur
bidrar till fler tillgängliga anställningar. Utan dessa statsbidrag skulle enheten vara i behov en
budgetram på 30 mnkr istället för 9 mnkr. Det kan motsvaras som att för varje investerad
krona genererar kommunal verksamhet för drygt 3 kronor.

Total budgetavvikelse för tillväxtförvaltningen år 2021 redovisas till -2,3 mnkr.

Invester ingar

Pr ojekt Utgifter Inkomster Net toinvester ing Budget 2021
Avvikelse mot

budget

Inventarier
biblioteket 0,6 0,0 0,6 0,7 0,1
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Summa 
investeringar 

0,6 0,0 0,6 0,7 0,1 

Investeringar 

Kulturenhetens inventariebudget 2021 har använts till offentliga lokaler, som rymmer och ska 
rymma bibliotek, konsthall, kulturarvshörna, medborgarservice, turism. Lokalerna på 
Smedjegatan 1 kommer att omformas efter ett nytt gestaltningsprogram. Dock finns vid årets 
slut ett kvarstående belopp på 0,1 mnkr som föreslås ombudgeteras till år 2022. Detta då 
behovet för investeringar kvarstår och den resterande delen kommer då att förbrukas under 
det kommande året. 

1.3 Grunduppdrag 

Grunduppdrag Analys 

Arbetsgivare  

Kommunal vuxenutbildning 

Arbetsmiljö och undervisning har anpassats utefter de rekommendationer 
som har funnits under året och samtliga grunduppdrag har uppfyllts utifrån 
rådande restriktioner. Rutiner och arbetssätt som fungerar, både 
säkerhetsmässigt och pedagogiskt har arbetats fram under året. Eleverna 
progression följs noga, så att de som behöver tidigt kan fångas upp och 
erbjudas möjlighet att få extra stöd vid behov. Verksamheten har fokuserat 
intensivt på att kunna erbjuda en studie- och yrkesvägledning för alla. De 
sökanden som är i behov av fysiska möten får möjlighet till det och de elever 
som önskar distansmöten blir erbjudna ett sådant möte. Enligt rådande 
omständigheter bedöms att grunduppdraget levereras med god kvalitet. 

Arbetsmarknadsenheten 

Arbetsmarknadsenheten har haft ett lägre tempo än normalt med anledning 
av både pandemi och nya arbetskollegor som behövt nyintroduceras. 

All verksamhet har fortsatt varit igång och numera finns goda rutiner för att 
bedriva en smittsäker verksamhet på snickeriet, serviceteamet, städlaget, 
caféet och i bilpoolen. Omställningen till distansarbete har tagit tid och 
mycket energi men alla medarbetare har tagit stort ansvar för att fortsatt 
kunna leverera verksamhet trots ständigt ändrade förutsättningar. Brist på 
ändamålsenliga lokaler har försvårat avsevärt, utifrån rådande 
rekommendationer och restriktioner. 

Ärenden har avslutats på ame med var tredje person till egen försörjning. 
Antal deltagare i coachingteamet och antal anställda personer inom -BEA 
avtal har ökat. Medborgarservice har fortsatt leveraret även om den fysiska 
platsen har varit stängd under långa perioder. Arbetet med ungdomar har 
löpt på enligt plan och till viss del över förväntan. 

Grunduppdraget håller fortsatt god kvalitet även om mycket förändrats, 
ställts om och varit på sparlåga under detta år. 

Kultur och fritidsenheten Grunduppdraget uppfylls inte eftersom lagstiftning och andra nationella 
beslut med anledning av pandemin under stora delar av 2021 begränsat 
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Grunduppdrag Analys

tillgången till verksamheterna. Då ordinarie verksamhet inte kunnat
genomföras har en del utvecklingsprojekt i stället initierats liksom planering
inför fortsatt utveckling.

1.4 Kvalitetsfaktorer

Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet Kval i tetsindikator Utfal l
2020

Utfal l
2021

Trend

Bred krets av
användare och
besökare

Kvalitén
uppnås inte

Antal besök i
kommunens bibliotek

inklusive bokbussen
(antal/ invånare)

5,8 3

Antal besök med
biblioteksbussen
utanför ordinar ie

turlista

3 7

Antal aktiviteter
anordnade för att nå

fler besökare
104 25

Uppsökande
verksamhet utanför
bibliotekets lokaler

37

Elevers studiemiljö Kvalitén är på
väg att uppnås

Elevers uppfattning om
likabehandling 100

Elevers upplevelse av
delaktighet och

inflytande
80,7 80,7

Elevers upplevelse av
trygghet och studiero

100 % 100 %

Kvinnor och mäns
förutsättningar för

studier

Service och
bemötande

Kvalitén är på
väg att uppnås

Upplevelse av service
och bemötande

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

Kvalitén
uppnås

Resultat i
medarbetarenkätens
fråga om att se fram

emot att gå till arbetet

4,01 4,36

Andel
tillsvidareanställda

med heltidsanställning
97,3 %

Inflytande och
delaktighet

Kvalitén är på
väg att uppnås

Upplevelse av
inflytande och

delaktighet

Måluppfyllelse Kvalitén är på
väg att uppnås

Andel elever inom
vuxenutbildningen som

når betyg

Antal inskr ivna elever
inom

vuxenutbildningen
528
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Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet Kval i tetsindikator
Utfal l
2020

Utfal l
2021 Trend

Andel elever inom sfi
som erbjuds

heltidsstudier

Andel individer som
fått arbete sex månader

inom avslutad
yrkesutbildning inom

kommunens
vuxenutbildning (%)

80

Lärarnas upplevelse av
att de har

förutsättningar att
utföra undervisning

med hög kvalitet

Progression för
språksvaga

Utbudet av tjänster
och upplevelser
präglas av bredd och
kvalitet

Kvalitén
uppnås inte

Antal konstformer
under året 5 4

Antal utställningar av
museiföremål 6 6

Andel lovaktiviteter för
barn/ ungdomar

Deltagartillfällen i
idrottsföreningar

antal/ invånare 7-20 år
6

Kommunalt kontant
bidrag till

idrottsföreningar,
kr/ inv

Utbud av anläggningar
för idrott och motion

Egenförsörjning Kvalitén
uppnås

Andel individer som går
ut i självförsörjning

31,8 %

Antal BEA anställda

Antal deltagare
inskrivna på

arbetsmarknadsenhete
n

156 125

Antal feriearbetare 245

Resursjobb

Friska medarbetare Kvalitén är på
väg att uppnås

Sjukfrånvaro hos
medarbetare

3,97 % 5,32 %

Läsfrämjande och
tillgång till litteratur
och andra medier

Kvalitén
uppnås inte

Läsfrämjande insatser
(per ålderskategori)

27 116

Fjärrlån och
kurslitteratur 507 344

Tillgång till Kvalitén är på
Elever som erbjuds att

delta i studiehall
10
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Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet Kval i tetsindikator
Utfal l
2020

Utfal l
2021 Trend

stödfunktioner väg att uppnås (vuxenutbildningen)

Elevers möjlighet att
använda digitala

verktyg och därmed
utveckla sin digitala

kompetens

65 %

Yrkesintegrering

Tillgänglighet Kvalitén
uppnås inte

Antal förfrågningar till
arkivet 532 503

Antal studieplatser
(inom samtliga

bibliotek)
6 6

Meröppet

Främja kunskap,
kulturupplevelser och
fri åsiktsbildning

Kvalitén
uppnås inte

Antal
kulturarrangemang

(fördelat per målgrupp)
17

Deltagande i
kommunens kulturella

utbud

Bred krets av användare och besökare

Restriktioner började lyftas under sommaren, men även resten av året har präglats starkt av
pandemins konsekvenser. Att ta emot besökare och arbeta metodiskt för att nå fler är svårt
att genomföra med restriktioner. Även under hösten har verksamheter som enheten brukar
samarbeta med fortsatt varit försiktiga. Allmänheten har inte heller i samma utsträckning som
tidigare kunnat ta del av enhetens tjänster pga. pandemin vilket bland annat märks på
bibliotekets besökssiffror. Tidigare vanor och strukturer har fallit bort.

Elevers studiemil jö

På vuxenutbildningen pågår ett arbete med att löpande ha ändamålsenliga lokaler och teknik
för att klara särskilda anpassningar för elever med extra behov av stöd. I juni kunde
verksamheten flytta in i de nya tillfälliga modulerna för främst sfi-undervisningen som bidrar
till en bättre arbetsmiljö och verksamhet både för elever och lärare. Ett fortsatt arbete och
översyn av ändamålsenliga lokaler utifrån ett långsiktigt lokalbehov på Dalkarlshytteområdet
har pågått under hösten.

Service och bemötande

Har inte följts upp ännu, följs upp under hösten 2021 för redovisning första kvartalet 2022

Attraktiv arbetsgivare med fokus på ar betsmil jö, ledarskap, medarbetarskap och
kompetensförsör jning

Tillväxtförvaltningen arbetar aktivt med tr ivsel och god arbetsmiljö. Förvaltningen har i snitt
många behöriga sökanden till de tjänster som har varit utannonserade under året.
Förvaltningen har utökat samverkan både internt mellan enheter och förvaltningar men också
externt med föreningar, företag och ideella organisationer. Verksamheterna har gemensam
kompetensutveckling och gemensamma planeringsdagar.

Förvaltningen har haft stort fokus på att möta upp medarbetarnas behov av en god fysisk
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arbetsmiljö med anledning av pandemin och distans- och hemarbete bland annat. 
Förvaltningen har även genomfört en del kompetenshöjande och stöttande insatser under 
våren och fler insatser är inplanerade under hösten. 

En löpande avstämning sker med alla medarbetare där förvaltningen jobbar för att 
medarbetarnas resurser och kompetenser ska kunna nyttjas på bästa möjliga sätt. Inom 
tillväxtförvaltningen bygger vi arbetet på tillit för våra medarbetare som bygger på ett eget 
ansvar med goda möjligheter att kunna växa och utvecklas. 

I januari 2021 verkställdes den nya organisationsförändringen utifrån beslut om en ny 
politisk organisation. Detta har haft betydande påverkan hos en del av förvaltningens 
medarbetare och verksamheter. Förändringen har medfört en hel del praktiskt arbete som 
fortfarande pågår. 

Inflytande och delaktighet 

Har inte följts upp ännu, följs upp under hösten 2021 för redovisning första kvartalet 2022 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen redovisas i nästa tertial. 

Utbudet av tjänster och upplevelser präglas av bredd och kvalitet 

Pandemin har inneburit att stora delar av verksamheterna har varit pausade under stora 
delar året. Utbudet saknar därför bredd. De verksamheter som har erbjudits har haft god 
kvalitet. 

Egenförsörjning 

Under 2021 har 31,8% gått vidare till arbete eller studier och därmed också blivit 
självförsörjande. Det innebär 47 personer i praktiken 

Friska medarbetare 

Sjukfrånvaron inom tillväxtförvaltningen har varit relativt jämn under pandemiåret 2021. 
Inom arbetsmarknadsenheten och kultur- och fritidsenheten har sjukfrånvaron dock varit 
något högre än för utbildningsenheten. Dessa verksamheter har uppdrag som innebär att 
personalen inte har haft samma möjlighet till distansarbete utan har behövt sjukanmäla sig så 
snart de har haft minsta förkylningssymptom. 

Förra året ingick även näringslivsenheten i tillväxtförvaltningen som vanligen har haft en 
väldigt låg sjukfrånvaro. När den enheten flyttades gav det en liten påverkan på procenten för 
helheten. Inom förvaltningen finns även några långtidssjukskrivna som höjer den totala 
sjukfrånvaron. 

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid minsta 
sjukdomssymptom görs bedömningen att våra medarbetare har tagit rekommendationerna 
på allvar och har stannat hemma vid minsta eventuell risk för smittspridning. 

Läsfrämjande och tillgång till litteratur och andra medier 

Tillgången till litteratur har minskat jämfört med normalt tillstånd eftersom filialbiblioteken 
har varit stängda. Människor har uppmanats att inte besöka biblioteken under stora delar av 
året. Under året har digitala metoder testats för att arbeta läsfrämjande i mindre skala. 
Läsfrämjandeprojekt har planerats men har inte kunnat starta med anledning av pandemin. 
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Ti l lgång t i l l stödfunktioner

Eleverna har erbjudits mer digitalt stöd än tidigare, då restr iktioner för fysiska möten har
begränsat de normala träffarna. Eleverna har varit övervägande positiva till detta och utifrån
måluppfyllelse har det fungerat väldigt bra. I nuläget eftersträvas att återigen kunna erbjuda
mer närundervisning fysiskt på plats.

Ti l lgängl ighet

Under stora delar av året har människor uppmanats att inte besöka bibliotek. Filialbiblioteken
har därför till stor del varit stängda. Biblioteksbussen har inte kunnat hålla ordinarie turlista.
Arkivet har varit stängt för fysiska besök och stora delar av verksamheten som rör
allmänkultur har varit pausad. Turistbyrån har endast kunnat vara öppen under
sommarmånaderna och föreningar har behövt ändra eller pausa sin verksamhet helt vilket
har inneburit att tillgängligheten har varit betydligt lägre än i ett normalt läge. Den digitala
tillgängligheten har ökat främst inom biblioteks- och kulturverksamheterna, men från en
sådan låg nivå att den inte kan sägas kompensera att den fysiska tillgängligheten är mycket
lägre.

Främja kunskap, kulturupplevelser och fr i åsiktsbi ldning

Under stora delar av året har pandemin påverkat utbudet av kulturupplevelser oerhört
negativt. Biblioteken har inte helt kunnat följa sitt uppdrag att främja kunskap. Tillgången till
medier för fri åsiktsbildning har varit konstant men tillgängligheten till biblioteken har inte
varit god. Under hösten minskades restriktioner för att under en period upphöra helt. Det
krävs dock en startsträcka för att få igång pausade verksamheter igen. Verksamheterna inom
området verkar i ett komplext samspel med omvärlden som föreningar, organisationer, andra
kommunala verksamheter och privatpersoner. Samspelet har varit och är fortfarande i ett
avbrott.

1.5 Utvecklingsmål

Utvecklingsmål Måluppfyllnad Utveckl ingsindikator
Utfal l
2020

Utfal l
2021 Trend

Rusta individer att bli
självförsörjande och
skapa förutsättningar
för individer och
företag att växa

Målet är
uppfyllt

Utifrån
tillväxtnämndens
verksamheter öka
attraktiviteten av
Lindesbergs kommun

Målet är på väg
att uppfyllas

Skapa förutsättningar
och tillgängliggöra
kultur- och
fritidsaktiviteter för
fler barn och unga

Målet är inte
uppfyllt

Verka för att
tillgängliggöra och
synliggöra
tillväxtnämndens
verksamheter mer

Målet är på väg
att uppfyllas
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Rusta individer att bli självförsörjande och skapa förutsättningar för individer och 

företag att växa 

I december hade arbetsmarknadsenheten 38 anställda deltagare, 24 av dessa rustas för att bli 
framtidens medarbetare hos andra arbetsgivare (resursjobb) och 14 ytterligare deltagare är 
anställda en längre period på ame. Därutöver fanns cirka 180 ärenden som enheten arbetade 
med och som succesivt stegförflyttas. Coachingteamet har närmare 90 av dessa ärenden i sin 
verksamhet och resterande finns hos arbetsmarknadsenhetens handläggare. 

Utbudet av ett brett utbud av yrkesutbildning i regionen är ett samarbete som pågår hela året 
i anslutning till REKO. På Masugnen har arbetet med bl.a. svetsinriktningen inom yrkessfi 
resulterat i att de som slutförde utbildningen nu är ute i arbete med egen försörjning. 

Tillväxtförvaltningen har tillsammans med externa parter skapat goda förutsättningar för att 
kunna rusta de individer som finns i förvaltningens verksamheter. Idag erbjuds aktiviteter 
och verksamheter som bättre möter upp det behov som finns hos aktuella målgrupper. 

Arbetet med utvecklingsindikatorer kommer ske inför uppföljning 2022. 

Utifrån tillväxtnämndens verksamheter öka attraktiviteten av Lindesbergs kommun 

På arbetsmarknadsenheten arbetar verksamheten dagligen med att skapa rätt förutsättningar 
för kommunens arbetslösa individer att kunna bli självförsörjande och vara en del av 
samhället. I Lindesbergs kommun ska alla individer kunna hitta en plats i arbetslivet utifrån 
sina förutsättningar. Ame:s verksamheter sköter bl.a. en del av kommunens allmänna och 
välbesökta grönytor och håller ”Lindesjön runt” fin alla årstider. Ame driver också en 
uppskattad snickeritillverkning som smyckar en del av kommunens offentliga platser. Detta 
är några exempel på insatser som på olika sätt är med och bidrar till att positivt marknadsföra 
kommunen både för nuvarande som för potentiella framtida invånare och besökare i 
kommunen. 

Förvaltningen erbjuder en attraktiv vuxenutbildning med hög kvalitet där kommunen rustar 
framtidens medarbetare och investerar i en långsiktig kompetensförsörjning i kommunen. 
Tillväxtnämnden bedriver en vuxenutbildning med hög kvalitet med många valmöjligheter. 
Regional samverkan om yrkesutbildning innebär att det finns ca 30 olika yrkesutbildningar 
att kunna söka i regionen. Samverkan mellan AME och vuxenutbildningen bidrar till en 
sammanhållen kompetensutveckling för både elever och deltagare. Förvaltningen kan nyttja 
våra gemensamma resurser mer effektivt, hållbart och smart med individen i fokus. 

Genom stor bredd och kvalitet i intressanta kultur- och fritidsaktiviteter ökar kultur- och 
fritidsenhetens verksamheter kommunens attraktivitet och lockar besökare att åka till 
Lindesbergs kommuns unika platser och kulturella upplevelser. Under delåret har dock 
pandemin hindrat verksamheterna från att kunna arrangera många av de inplanerade 
aktiviteter som var tilltänkta att ske under våren. 

Under året har en utredning av turism- och besöksnäringen bidragit till förslag till åtgärder 
för att förbättra och aktivt öka kommunens attraktivitetsarbete. Denna utredning har lett 
fram till ett utökat uppdrag att ta fram ett förslag till organisation för att kunna samordna 
frågorna som är kopplade till kommunens attraktivitetsarbete, platsutveckling och 
varumärkesarbete. I alla dessa delar är tillväxtförväntningens verksamheter en viktig 
bidragande faktor och nav. 

Tillväxtnämnden har även gett tillväxtförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
kulturmiljöprogram. Arbetet är initierat och kommer på sikt att bidra till att öka 
attraktiviteten av Lindesbergs kommun. 

Inom tillväxtförvaltningen arbetar alla verksamheter medvetet med inkludering och 
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mångfald, både utifrån ett arbetsgivarperspektiv som utifrån ett medborgarperspektiv. 
Förvaltningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och förebild men också bidra till 
att aktivt bidra till att Lindesberg är en attraktiv kommun för alla. 

Därutöver är våra medarbetare goda förebilder och förespråkare för både kommunen som 
plats som för Lindesbergs kommun som arbetsgivare. 

  

Arbetet med utvecklingsindikatorer kommer att ske inför uppföljning 2022. 

Skapa förutsättningar och tillgängliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för fler barn och 

unga 

Tillväxtnämnden arbetar kontinuerligt och metodiskt för att nå barn och unga. Under året har 
dock arbetet hindrats av pandemin. Konsekvenserna är att flera inplanerade aktiviteter har 
fått ställas in. Skolteatern som exempelvis är en viktig insats i skolan fick skjutas upp till 
hösten men trots detta kunde endast ett fåtal föreställningar genomföras. En del insatser har 
dock kunnat påbörjats, som att biblioteksbussen nu möter barn och unga i nya sammanhang. 
Föreningsaktiviteter har under året varit på lägre nivå än normalt, även för barn och unga. 
Framför allt har man på enheten arbetat med planering inför framtida projekt och att befästa 
samarbeten som man hoppas ger framtida utdelning. Det har inte varit möjligt att börja med 
nya metoder under pandemin. 

Arbetet med utvecklingsindikatorer kommer att ske inför uppföljning 2022 

Verka för att tillgängliggöra och synliggöra tillväxtnämndens verksamheter mer 

Ledningsgruppen arbetar med att ta fram en kommunikationsplan för att synliggöra och 
marknadsföra tillväxtförvaltningens verksamhet och arbete mer både internt som externt. 
Tillväxtförvaltningen är i många avseenden mycket beroende kommunens övriga 
förvaltningar och verksamheter för att kunna jobba med kommunens medborgare och 
besökare på bästa sätt. Det är därför viktigt att också stärka en intern samverkan kring 
kommunens marknadsföring. Vi är alla tillsammans med och bidrar till att Lindesberg är en 
attraktiv kommun. 

Olika idéer finns att kunna vara synliga mer ute i kommunens olika områden, men också att i 
större utsträckning kunna använda sociala medier och media framöver. 

Kultur- och fritidsenheten arbetar systematiskt med varumärkesbyggande genom sociala 
medier och då främst Instagram. Enheten skickar kontinuerligt ut pressmeddelanden och 
uppmärksammas i medier med stor regelbundenhet. 

Arbetet med utvecklingsindikatorer kommer att ske inför uppföljning 2022. 

1.6 Framtida utmaningar och prioriterade områden 

Inom tillväxtförvaltningen är en stor utmaning identifierad för vård och omsorgsutbildningen 
utifrån helt nya kurs- och läroplaner. På nationell nivå har hela utbildningen gjorts om som 
inte matchar lokala förutsättningar. Även finansieringen av sfi är en fortsatt stor utmaning på 
nationell nivå och som påverkar tillväxtförvaltningens budget. 

Samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och sfi har kommit igång bra och fortsatt 
utvecklingsarbete pågår även framåt. Det fortsatta utvecklingsarbetet hänger ihop med 
lokalresursfrågan utifrån samordningsvinster eftersom verksamheterna arbetar nära 
tillsammans runt gemensamma målgrupper med delvis gemensamma personalresurser. 
Tillväxtförvaltningen deltar även tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen i ett 
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treårigt kommunövergripande projekt i samverkan med Skolverket ”Nyanländas lärande” 
som syftar till att höja kvaliteten på undervisningen för nyanlända elever och elever med 
svenska som andraspråk. 

Arbetsmarknadsenheten är en verksamhet som är och kommer att vara föränderlig utifrån 
behov och nationella beslut. Ibland behöver verksamheten snabbt anpassas för att kunna 
möta upp den målgrupp som är aktuell men den behöver också förändras om målgruppen 
förändras. I början av 2021 fanns en oro för huruvida det skulle gå att utöka platserna eller ej 
medan det i slutet av året nästan behövde balanseras åt andra hållet. Det behöver finnas en 
balans i hur mycket egen verksamhet som ska finnas och hur mycket som ska matchas ut mot 
den reguljära arbetsmarknaden. Det är viktigt att det finns arbeten som matchar de 
målgrupper som är deltagare i vår verksamhet. På sikt behövs ett mer strategisk arbete 
kopplat till de arbetsgivare som finns i kommunen. 

Inkom kultur, fritid och turism handlar det framöver om att ställa om och att förändra 
arbetssätt. Omvärlden är osäker och människors konsumtion av aktiviteter och evenemang 
har förändrats. Det finns en osäkerhet i om människor kommer våga gå på publika 
arrangemang och konsumera upplevelser på samma sätt som tidigare. Stor del av kultur- och 
fritidsenhetens verksamhet handlar om ett frivilligt val och det är inte helt självklart att de 
vanor människor tidigare har haft kommer att hålla i sig. Det gäller även arbetet med 
föreningarna. En stor oro finns för huruvida föreningsaktiva människor kommer att komma 
tillbaka eller ej. Inom fritidsverksamheten pågår ett arbete kring att skapa utrymme för att 
arbeta med fler delar än enbart föreningar, exempelvis genom ett automatiserat 
bokningssystem för att kunna frigöra personella resurser. Utifrån revisorernas granskning av 
föreningsbidrag pågår även kvalitetsarbete för att säkerställa bidragshanteringen framöver. 

Inom turismverksamheten pågår ett arbete utifrån den förstudie som gjordes under året för 
att se hur turism- och besöksarbetet kan utformas och utvecklas utifrån de resurser och 
ambitioner som finns idag. 

Under 2022 påbörjas även ett mer intensivt arbete för att ta fram ett kulturmiljöprogram för 
Lindesbergs kommun, vilket kommer ge ett mervärde både för turismarbetet men även 
utifrån ett medborgarperspektiv och ett samhällsbyggnadsperspektiv. 
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1.7 Bilaga diagram (kvalitetsindikatorer, utvecklingsindikatorer) 

Bred krets av användare och besökare 

Kvalitetsindikator 

Antal besök i kommunens bibliotek inklusive bokbussen (antal/invånare) 

 
 

Antal besök med biblioteksbussen utanför ordinarie turlista 

 
 

Antal aktiviteter anordnade för att nå fler besökare 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Uppsökande verksamhet utanför bibliotekets lokaler 

 
 

Antal besök i kommunens bibliotek inklusive bokbussen (antal/invånare) 

Under perioden har biblioteken haft 4 besök per invånare. Det är lägre än tidigare men en 
naturlig följd av myndigheters rekommendationer under pandemin och dessutom minskade 
öppettider på filialbiblioteken under våren. Detta också på grund av pandemin. 
 
Under 2020 har biblioteken haft 5,8 besök per invånare. Det är betydligt lägre än tidigare. 
Anledningen bör vara att under stor del av året har verksamheten avrått från besök. 
Filialbiblioteken och biblioteksbussen har haft minskade öppettider och varit stängda under 
året, framför allt med anledning av pandemin men också för en omfattande vattenskada på 
Frövi bibliotek. 

Antal besök med biblioteksbussen utanför ordinarie turlista 

Sommaren 2021 genomfördes uppsökande verksamhet med biblioteksbussen men utfallet 
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blev inte särskilt stort. 

Antal aktiviteter anordnade för att nå fler besökare 

Under perioden anordnades 10 aktiviteter för vuxna och 3 för barn, flera av dem digitala. 

Uppsökande verksamhet utanför bibliotekets lokaler 

Det har genomförts uppsökande verksamhet men vad som ska mätas behöver förtydligas för 
att verkligen bli användbart i utvecklingsarbetet. Verksamheten har arbetat uppsökande med 
familjecentralen och med pop-upbibliotek under sommaren. Man har även arbetat med 
digitala aktiviteter. 

Elevers studiemiljö 

Kvalitetsindikator 

Elevers uppfattning om likabehandling 

 
 

Elevers upplevelse av delaktighet och inflytande 

 
 

Elevers upplevelse av trygghet och studiero 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Kvinnor och mäns förutsättningar för studier 
Inga tillgängliga data 
 

Elevers uppfattning om likabehandling 

Utvärderat i enkät hösten 2021 

Elevers upplevelse av delaktighet och inflytande 

Flera utvärderingar har gjorts under året, både i enkäter och intervjuer. Resultatet är en 
grund för utveckling under 2022. 

Elevers upplevelse av trygghet och studiero 

Utvärderat i enkät hösten 2021 

Kvinnor och mäns förutsättningar för studier 

Vi ser som en självklarhet att arbeta för mäns och kvinnors lika rättigheter till studier. Vi 
hittar lösningar för elever som är föräldralediga, återkommer från föräldraledighet. 

I vår marknadsföring för utbildningar är målet att både kvinnor och män ska välkomnas på 
samma villkor, oavsett utbildning. 

Vi fortsätter arbetet med jämställdhet i utbildningarna. I våra utvärderingar analyserar vi 
resultaten även utifrån denna fråga. 
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Service och bemötande 

Kvalitetsindikator 

Upplevelse av service och bemötande 

 
 

Upplevelse av service och bemötande 

Har inte följts upp ännu, följs upp under hösten 2021 för redovisning första kvartalet 2022 

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och 

kompetensförsörjning 

Kvalitetsindikator 

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

 
 

Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Inflytande och delaktighet 

Kvalitetsindikator 

Upplevelse av inflytande och delaktighet 

 
 

Upplevelse av inflytande och delaktighet 

Följs upp under hösten för redovisning Q1 2022 
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Måluppfyllelse 

Kvalitetsindikator 

Andel elever inom vuxenutbildningen som når betyg 
Inga tillgängliga data 
 

Antal inskrivna elever inom vuxenutbildningen 

 
 

Andel elever inom sfi som erbjuds heltidsstudier 
Inga tillgängliga data 
 

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 
Inga tillgängliga data 
 

Progression för språksvaga 
Inga tillgängliga data 
 



§12/22 Verksamhetsberättelse för tillväxtnämnden 2021 - TN 2022/1-1 Verksamhetsberättelse för tillväxtnämnden 2021 : Verksamhetsberättelse 2021

  

Tillväxtnämnden, Verksamhetsberättelse 22(33) 

Andel elever inom vuxenutbildningen som når betyg 

Betygsstatistiken följs upp varje helår och är uppdelade efter skolform och/eller ämne.  2021 
följs upp per sista april 2022. 

Andel elever inom sfi som erbjuds heltidsstudier 

Förutsättningarna har varit bättre och sfi har närmat sig heltidsstudier. Fler externa aktörer 
har varit på plats igen. 

Andel individer som fått arbete sex månader inom avslutad yrkesutbildning inom 

kommunens vuxenutbildning (%) 

Elever som avslutat sin yrkesutbildning i december 2020. 80% är yrkesverksamma. Bortfall 
på en elev som inte svarat. Två personer är föräldralediga och en person har fortsatt till andra 
studier. Dessa är ej inräknade i yrkesverksamma. 

Lärarnas upplevelse av att de har förutsättningar att utföra undervisning med hög 

kvalitet 

Trots vissa begränsningar för närstudier upplever lärarna att de bedriver undervisning som 
ger eleverna rätt förutsättningar att klara sin kurs eller utbildning. 

Progression för språksvaga 

Betygsstatistik redovisas i nästa tertial. 

Utbudet av tjänster och upplevelser präglas av bredd och kvalitet 

Kvalitetsindikator 

Antal konstformer under året 

 
 

Antal utställningar av museiföremål 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Andel lovaktiviteter för barn/ungdomar 

 
 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/invånare 7-20 år 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Kommunalt kontant bidrag till idrottsföreningar, kr/inv 
Inga tillgängliga data 
 

Utbud av anläggningar för idrott och motion 
Inga tillgängliga data 
 

Antal konstformer under året 

Alla konstformer har inte kunnat erbjudas under året, vilket beror på pandemin. 

Antal utställningar av museiföremål 

Utställningsverksamheten har pågått med samma nivå som tidigare år. Tyvärr nås troligen 
inte lika många eftersom människor fram till sommaren 2021 rekommenderats att inte 
besöka platser där de kan möta andra. 

Andel lovaktiviteter för barn/ungdomar 

Flera av aktiviteterna under höstlovet har inte räknat antal deltagande barn och unga. 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/invånare 7-20 år 

Underlag från hösten 2021 redovisas tidig vår 2022. 

Utbud av anläggningar för idrott och motion 

Det finns ett stort utbud av hallar och anläggningar för motion i kommunen. Det är 
inomhushallar i olika storlekar, fotbollsplaner, friidrottsanläggningar, motionsspår - vilka ett 
antal är belysta - och tre utegym. Den största motionsformen är promenader som kan utövas 
var som helst. Detsamma gäller cykling. Totalt sett finns det ingen brist på motionsytor i 
Lindesbergs kommun. Det finns dock en problematik i tillgängligheten eftersom nästan alla 
inomhusanläggningarna endast är tillgängliga på kvällstid. 
 
Exakt definition av anläggningar saknas varför någon summa inte anges. 
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Egenförsörjning 

Kvalitetsindikator 

Andel individer som går ut i självförsörjning 

 
 

Antal BEA anställda 

 
 

Antal deltagare inskrivna på arbetsmarknadsenheten 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Antal feriearbetare 

 
 

Resursjobb 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Andel individer som går ut i självförsörjning 

Under 2021 har 31,8% gått vidare till arbete eller studier och därmed också blivit 
självförsörjande. Det innebär 47 personer i praktiken 

Antal deltagare inskrivna på arbetsmarknadsenheten 

Totalt 215 ärenden inskrivna på enheten, varav 125 personer på ame och ytterligare 90 
personer i coachingteamet 

Antal feriearbetare 

Under året har vi nyttjat vår egna budget om 1,3 miljoner samt statligt tillskott om cirka 0,45 
miljoner. Vi har också nyttjat de 36 000 kronor som vi beviljades från kommunstyrelsen i det 
fall de statliga medel vi tilldelades var mindre än en halv miljon kronor 

Vi har även fått ytterligare statliga medel under sommaren och hösten för att anställa 
ungdomar inom ramen för kommunala aktivitetsansvaret, ungdomar som tar studenten 2021 
eller ungdomar som tog studenten 2020. Dessa medel kommer förbrukas under hösten 2021. 

Resursjobb 

Vid mätpunkt 2022-01-03 hade enheten 24 personer anställda med resursjobb 
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Friska medarbetare 

Kvalitetsindikator 

Sjukfrånvaro hos medarbetare 

 
 

Sjukfrånvaro hos medarbetare 

Kvinnor: 6,50 %   Män:5,37 % 

Läsfrämjande och tillgång till litteratur och andra medier 

Kvalitetsindikator 

Läsfrämjande insatser (per ålderskategori) 

 
 

Fjärrlån och kurslitteratur 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Läsfrämjande insatser (per ålderskategori) 

Under perioden har olika insatser som kan göras på distans har genomförts, några exempel är 
digitala boktips, lovaktiviteter, läsutmaningar, take away pysselpåsar med bok. 
Även för vuxna har läsfrämjande insatser genomförts, främst digitalt och i liten skala. 

Fjärrlån och kurslitteratur 

Av 241 fjärrlån var 97 kurslitteratur. Antalet fjärrlån har minskat de senaste månaderna 
jämfört med tidigare under året vilket är förvånande. Troligen är det fler som studerar på 
distans och en sådan ökning hänger ofta samman med ökat antal fjärrlån. 

  

Tillgång till stödfunktioner 

Kvalitetsindikator 

Elever som erbjuds att delta i studiehall (vuxenutbildningen) 
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Kvalitetsindikator 

 

Elevers möjlighet att använda digitala verktyg och därmed utveckla sin digitala kompetens 

 
 

Yrkesintegrering 
Inga tillgängliga data 
 

Elever som erbjuds att delta i studiehall (vuxenutbildningen) 

Tyvärr har Corona gjort att studiehall inte kan erbjudas till alla elever. Studiehall har bedrivits 
i den omfattning som varit möjligt. 

Elevers möjlighet att använda digitala verktyg och därmed utveckla sin digitala 

kompetens 

I vuxenutbildningen finns många elever som saknar en egen dator. Det innebär att de blir 
begränsade att använda dator när de inte är på Masugnen. 

Yrkesintegrering 

Fortsatt utveckling av yrkesinriktad sfi-undervisning. Fortsatt utbildning med kombinerad sfi 
och svets. 

Tillgänglighet 

Kvalitetsindikator 

Antal förfrågningar till arkivet 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Antal studieplatser (inom samtliga bibliotek) 

 
 

Meröppet 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Antal förfrågningar till arkivet 

Med utgångspunkt i statistiken har arkivet varit lika tillgängligt som tidigare år. 

Antal studieplatser (inom samtliga bibliotek) 

Antal studieplatser är oförändrat. Det är dock inget bra mått när omständigheterna är att 
människor uppmanats att inte stanna länge på biblioteket. 

Meröppet 

Uppgifterna gäller inte hela året. I Lindesberg var det meröppet juni-december, i Frövi 
november-december. De olika enheterna särredovisas i framtiden. 
Eftersom det inte varit meröppet under hela året fungerar det inte att redovisa besökare per 
öppettimme. 

Främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning 

Kvalitetsindikator 

Antal kulturarrangemang (fördelat per målgrupp) 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Deltagande i kommunens kulturella utbud 
Inga tillgängliga data 
 

Antal kulturarrangemang (fördelat per målgrupp) 

Under augusti har några få arrangemang genomförts. 

Deltagande i kommunens kulturella utbud 

Uppgifter saknas eftersom det inte är klart hur indikatorn ska mätas. 
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Tjänsteskrivelse 
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    TN 2021/62 

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

  

 

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

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

 
Tillväxtnämnden 

Uppföljning av internkontroll 2021 för tillväxtnämnden 

Förslag till beslut 

 
Tillväxtnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll 2021 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtförvaltningen har i samband med årsredovisningen gjort en 
uppföljning av antagen internkontrollplan för 2021.  

Inför 2021 identifierades 4 större risker som skulle kunna påverka kvaliteten 
i tillväxtnämndens grunduppdrag.  

 

Magnus Sjöberg Helena Randefelt 
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 

 
 

Bilagor: 

Uppföljningsrapport tillväxtnämnden 2021 
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Uppföljningsrapport internkontroll 

2021 

Tillväxtnämnden 
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Innehållsförteckning 

1 Inledning .............................................................................................3 

2 Sammanfattning av kontrollmiljön ....................................................3 

3 Uppföljning och testning av internkontroll .......................................4 

4 Slutsatser av uppföljning ............. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

5 Förslag till beslut ................................................................................6 
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1 Inledning

2 Sammanfattning av kontrollmiljön

S
an
n
o
lik
h
et

4

4 8 12 16

3

3 6 9 12

2

2 4 6 8

1

1 2 3 4

1 2 3 4

Allvarlighetsgrad

Hanteras omedelbart Hanteras snarast Totalt: 4

Hanteras omedelbart
Hanteras snarast

Accepteras

Sannolikhet Allvarlighetsgrad

4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen) Allvarlig (Stor för intressenter och / eller
kommunen)

3 Stor (Kan inträffa varje vecka) Kännbar (Besvärande för intressenter
och / eller kommunen)

2 Liten (Kan inträffa varje månad) Lindrig (Liten för intressenter och / eller
kommunen)

1 Mycket liten (Inträffar mer sällan) Försumbar (Obetydlig för intressenter
och / eller kommunen)

K val i te tsf akt or Risk K ontr ol l

Elevers studiemiljö

1 Elevernas arbetsmiljö kan
påverkas negativt av att eleverna
delvis studerar hemifrån på
distans.

Måluppfyllelse

Arbetsmiljön vid hemstudier

Måluppfyllelse 2 Pandemin gör att heltids-sfi
inte går att genomföra fullt ut.

Måluppfyllelse sfi

Egenförsörjning 3 Färre går vidare till reguljära Andel som går ut till arbete

421 3

31
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K val i te tsf akt or Risk K ontr ol l

arbeten då arbetsmarknaden
svalnat maa pandemins åverkan
inom flera brancher

Utbudet av tjänster och
upplevelser präglas av bredd och
kvalitet

4 Svag bredd i kultur- och
fritidsaktiviteter

Fördelning

3 Uppföljning och testning av internkontroll

K val i te tsf
akt or Risk K ontr oll Åtg ärd

Elevers
studiemilj
ö

Elevernas
arbetsmiljö
kan
påverkas
negativt av
att
eleverna
delvis
studerar
hemifrån
på distans.

Måluppfyllelse Uppföljni
ng av
måluppfy
llelse

Kom m en tar

Vi har följt betygsstatistiken för grund- och gymnasiet och den håller
hittills samma nivå som innan pandemin. Rapporteras när betygsstatistik
för året är tillgänglig.

Kom m en
tar

Arbetsmiljön vid hemstudier Utöka
studiehall

Kom m en tar

Det har varit svårt för vissa elever att få arbetsro när de arbetat
hemifrån. Många elever saknar också dator, vilket försvårar arbete
hemifrån. Vi har haft närundervisning för alla elever under året.

Kom m en
tar

Organisat
ionen
finns. Vi
erbjuder
elever
studiehall
utifrån
smittläge
t.

Måluppfyl
lelse

Pandemin
gör att
heltids-sfi
inte går att
genomföra
fullt ut.

Måluppfyllelse sfi Utökad
verksamh
et

Kom m en tar

sfi har haft närundervisning under hela året. Detta har bidragit till att
förutsättningarna för måluppfyllelse har förbättrats. Betygsstatistik följs
upp i näst ter tial.

Kom m en
tar

Heltids-
sfi utförs
i
möjligast
e mån
utifrån
smittläge.

Egenförsö
rjning

Färre går
vidare till
reguljära
arbeten då
arbetsmar
knaden
svalnat
maa
pandemins
åverkan

Andel som går ut till arbete

Kom m en tar
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Kvalitetsf
aktor 

Risk Kontroll Åtgärd 

inom flera 
brancher 

 

Under 2021 avslutades 148 ärenden totalt, varav 29 har fått arbete med 
eller utan stöd (19,6%). Ytterligare 18 personer (12,2%) har gått vidare 
till studier under samma period. Vi ser också att 14,2%, dvs 21 individer 
har återlämnats till uppdragsgivare. Likt tidigare år kommer vi granska 
dessa ärenden för att utveckla våra arbetssätt och metoder i syfte att 
fånga upp än större andel försörjningsstödstagare. 

Utbudet 
av 
tjänster 
och 
upplevels
er präglas 
av bredd 
och 
kvalitet 

Svag bredd 
i kultur- 
och 
fritidsaktiv
iteter 

Fördelning  

Kommentar 
Under 2021 har kontroll genomförts genom att undersöka dels vilka 
föreningar som erhållit kommunala bidrag, dels hur resurser för 
kulturverksamhet i egen regi fördelats. 
Kontrollen visar att det finns en bredd i idrottsföreningar och att ett 
antal bygdegårdsföreningar har erhållit bidrag. Det är dock endast två 
kulturföreningar som fått bidrag. 
Då det gäller kulturverksamhet i egen regi finns ett flertal kulturformer 
representerade men utbudet kan inte beskrivas som brett. Det är 
pandemin som hindrat. 
 
2021 måste betraktas som icke-representativt eftersom pandemin 
påverkat utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter så det är inte rimligt att 
dra generella slutsatser av årets resultat. Kontroller bör därför 
genomföras även under 2022 för att se om underlaget då är mer 
representativt och vad det i så fall eventuellt innebär vad gäller framtida 
förändringar. 
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4 Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
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Tjänsteskrivelse 
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    TN 2022/5 

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

  

 

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

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

 
Tillväxtnämnden 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 

tillväxtnämnden 2021  

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden godkänner uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtförvaltningens chefer har genomfört checklista för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. En gemensam sammanställning för tillväxtförvaltningen 
överlämnas till tillväxtnämnden. 
 
 

Magnus Sjöberg Helena Randefelt 
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 

 

Bilagor: 

Uppföljningsrapport systematisk arbetsmiljöarbete tillväxt 2021 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete - 2021 (Tillväxtnämnden)
Namn på
checklista

Är
checklista
n
besvarad?
(hovra
nedan)

Fråga Svar, Antal Instruktioner för
kommentar

Skriv en kommentar på
bedömningen här:

Perio
d

Årlig uppföljning
Den här checklistan
går igenom de
grundläggande
delarna i det
systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Checklistan
behandlar såväl hur
arbetet bör
genomföras som
vad som ska
dokumenteras. Den
är lämplig att
användas av chef
och skyddsombud
vid en granskning
om hur väl
verksamheten
uppfyller kraven
enligt föreskrifterna
om systematiskt
arbetsmiljöarbete,
exempelvis vid en
årlig genomgång.

Baseras på följande
lagar och
föreskrifter: AFS
2015:4
Organisatorisk och
social arbetsmiljö
(OSA) AFS 2001:1
Systematiskt
arbetsmiljöarbete
(SAM) SFS

1. Finns rutiner för
hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet
(SAM) ska gå till?

Ja(Eget) Årshjul för olika
återkommande
aktiviteter. tex.
skyddsrond fysisk och
psykosocial,
utvärderingar,
medarbetarsamtal, APT
och samverkansgrupp.

2021

2. Bedrivs
arbetsmiljöarbetet i
samverkan med
skyddsombud och
medarbetare?

Ja(Eget) Hur bedrivs
arbetsmiljöarbetet i
samverkan med
skyddsombud och
medarbetare?

Löpande möten sker
med samverkansgrupp,
där sker även
information om tillbud
och arbetsskador.
Månatliga APT sker på
respektive enhet.

2021

3. Har enheten tagit Ja(Eget) Vilka på enheten har Förvaltningschef och 2021
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Namn på
checklista

Är
checklista
n
besvarad?
(hovra
nedan)

Fråga Svar, Antal Instruktioner för
kommentar

Skriv en kommentar på
bedömningen här:

Perio
d

1977:1166
Arbetsmiljöförordnin
g SFS 1977:1160
Arbetsmiljölagen
(AML)

emot skriftlig
fördelning av
arbetsmiljöuppgifter
?

tagit emot skriftlig
fördelning av
arbetsmiljöuppgifter
?

enhetschefer.

4. Har de som tagit
emot fördelning av
arbetsmiljöuppgifter
til lräcklig kunskap
för sitt uppdrag?

Ja(Eget) 2021

5. Har
skyddsombud/en
tillräcklig kunskap
för sitt uppdrag?

Ja(Eget) Skyddsombuden har
genomgått utbildning
tillsammans med chefer.

2021



§14/22 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för tillväxtnämnden 2021  - TN 2022/5-1 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för tillväxtnämnden 2021  : Uppföljning systematiskt arbetsmiljoarbete 2021

Namn på
checklista

Är
checklista
n
besvarad?
(hovra
nedan)

Fråga Svar, Antal Instruktioner för
kommentar

Skriv en kommentar på
bedömningen här:

Perio
d

6. Undersöks,
bedöms och
åtgärdas risker för
ohälsa och olycksfall
löpande?

Ja(Eget) 2021

7. Genomfördes
riskbedömningar/ar
under 2021 på
enheten?

Ja(Eget) Ge exempel på
riskbedömningar
och vad de gällde

Risk och åtgärdsplan
med anledning av Covid-
19 har genomförts på
enhetsnivå samt
förvaltningsövergripande
.

2021
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Namn på
checklista

Är
checklista
n
besvarad?
(hovra
nedan)

Fråga Svar, Antal Instruktioner för
kommentar

Skriv en kommentar på
bedömningen här:

Perio
d

8. Finns det skriftliga
handlingsplaner för
åtgärder som ni inte
kunnat genomföra
direkt?

Ja(Eget) 2021

9. Finns det åtgärder
i era handlingsplaner
(i de fall ni har
handlingsplan/er)?

Ja(Eget) Ge exempel på
åtgärder som finns i
era handlingsplaner

Åtgärder för att minska
smittspridning samt
användning av
skyddsutrustning. Även
regionhälsans råd vid
hemarbete.

2021
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Namn på
checklista

Är
checklista
n
besvarad?
(hovra
nedan)

Fråga Svar, Antal Instruktioner för
kommentar

Skriv en kommentar på
bedömningen här:

Perio
d

10. Görs uppföljning
av de genomförda
åtgärderna för att se
om de fått önskad
effekt?

Ja(Eget) 2021

11. Finns det tydliga
och välkända mål för
den organisatoriska
och sociala
arbetsmiljön?

Nej(Eget) Vid Ja-svar: Ange
exempel på sådana
mål som finns

Delar av den
organisatoriska och
sociala arbetsmiljön följs
upp i
medarbetarenkäten,
men det är inte helt
klargjort att det är

2021
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Namn på
checklista

Är
checklista
n
besvarad?
(hovra
nedan)

Fråga Svar, Antal Instruktioner för
kommentar

Skriv en kommentar på
bedömningen här:

Perio
d

organisatoriska mål på
samtliga enheter.

12. Sjuktalet för
enheten 2021

Ej Relevant(Eget) Ange sjuktalet för
enheten 2021

5,32 2021

13. Har sjuktalet
förändrats sedan
2020?

Nej(Eget) - Hur ser
förändringen ut?
- Vad beror
förändringen på?

Sjukfrånvaron inom
tillväxtförvaltningen har
varit relativt jämn under
pandemiåret 2021. Inom
arbetsmarknadsenheten
och kultur- och
fritidsenheten har

2021
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Namn på 
checklista 

Är 
checklista
n 
besvarad? 
(hovra 
nedan) 

Fråga Svar, Antal Instruktioner för 
kommentar 

Skriv en kommentar på 
bedömningen här: 

Perio
d 

 

sjukfrånvaron varit högre 
än för 
utbildningsenheten. 
Dessa verksamheter har 
uppdrag som innebär att 
personalen inte haft 
samma möjlighet till 
distansarbete utan har 
behövt sjukanmäla sig 
så snart de har haft 
minsta 
förkylningssymptom. 

Förra året ingick även 
näringslivsenheten i 
tillväxtförvaltningen som 
vanligen har haft en 
väldigt låg sjukfrånvaro. 
När den enheten 
flyttades blev det en liten 
påverkan på procenten 
för helheten. Inom 
förvaltningen finns även 
en del 
långtidssjukskrivna som 
höjer den totala 
sjukfrånvaron. 

Utifrån 
Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer om 
att stanna hemma vid 
minsta 
sjukdomssymptom görs 
bedömningen att våra 
medarbetare har tagit 
rekommendationerna på 
allvar och har stannat 
hemma vid minsta 
eventuell risk för 
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Namn på
checklista

Är
checklista
n
besvarad?
(hovra
nedan)

Fråga Svar, Antal Instruktioner för
kommentar

Skriv en kommentar på
bedömningen här:

Perio
d

smittspridning.

14. Har tillbud
rapporteras på
enheten under 2021?

Ja(Eget) Hur många tillbud
har rapporteras på
enheten under
2021?

Hur många tillbud
har rapporteras på
enheten under
2021?

Tillbud har skett på
arbetsmarknadsenheten
under 2021. Samtliga
har redovisats på facklig
samverkan.

2021

15. Har arbetsskador
rapporteras på
enheten under 2021?

Ja(Eget) Hur många
arbetsskador har
rapporteras?

Beskriv
sammanfattande
vad arbetsskadorna
har berott på

Arbetsskada har skett på
arbetsmarknadsenheten
under 2021, detta har
redovisats på facklig
samverkan.

2021

16. Har
Regionhälsan varit
inkopplade i

Ja(Eget) Vid Ja-svar: I vilken
typ av ärenden har
Regionhälsan varit

Regionhälsan har gjort
insats för
arbetslagsutveckling, för

2021
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Namn på 
checklista 

Är 
checklista
n 
besvarad? 
(hovra 
nedan) 

Fråga Svar, Antal Instruktioner för 
kommentar 

Skriv en kommentar på 
bedömningen här: 

Perio
d 

arbetsmiljöarbetet? 

 

inkopplade 
(arbetsanpassning, 
rehabilitering, 
gruppinsats, annat 
arbetsmiljöarbete...)
? 

att förbättra den 
organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön på 
kultur- och 
fritidsenheten. 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

2022-02-01  TN 2021/19 

 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 

Medborgarförslag om att sätta upp korgar för Discgolf i 

idrottsparken i Fellingsbro 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Att avslå förlaget om att sätta upp korgar för Discgolf vid idrottsparken 

i Fellingsbro. 
 

Ärendebeskrivning 

Det har inkommit ett medborgarförslag om att bygga en discgolfbana vid 
Fellingsbro IP riktat tillallmänheten. 
 
Under hösten har det byggts en discgolfbana vid Fellingsbro Folkhögskola 
som är öppen för allmänheten att spela på. Det är en korthålsbana med 9 
korgar. 

 
Det är därför, i dagsläget, inte aktuellt för kommunen att bygga en 
discgolfbana i Fellingsbro eftersom alla är välkomna att spela discgolf på 
banan vid Fellingsbro folkhögskola. 
 

 

Magnus Sjöberg Jonas Andersson 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Medborgaren. 
Kommunstyrelsen 
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Denna fil är sekretess skyddad

 
 Titel : KS § 29 Medborgarförslag om att sätta upp korgar för Discgolf i idrottsparken i Fellingsbro 

 Skyddskod : Allmän handling skyddad enligt Dataskyddsförordningen GDPR 

 Paragraf : Dataskyddsförordningen
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Denna fil är sekretess skyddad

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

 Skyddskod : Allmän handling skyddad enligt Dataskyddsförordningen GDPR 

 Paragraf : Dataskyddsförordningen



§16/22 Regional kulturplan 2024-2027 - TN 2021/75-1 Regional kulturplan 2024-2027 : Regional kulturplan 2024-2027

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    TN 2021/75 

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

Regional kulturplan 2024-2027 

Förslag till beslut 

 

 Nämnden tackar för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 

Örebro läns kulturplan är regionens gemensamma strategiska dokument för 
kulturutveckling i länet. I kulturplanen beskriver regionen hur man 
tillsammans med olika samverkansparter ska utveckla kulturområdet genom 
att peka ut övergripande prioriteringar och utvecklingsområden. 
Kulturplanen fungerar också som Region Örebro läns underlag till Statens 
kulturråd för fördelning av de statliga kulturmedlen. 
 
Örebro läns kulturplan är en handlingsplan till den mer visionärt inriktade 
regionala utvecklingsstrategin (RUS). Kulturplanen beskriver de regionalt 
finansierade kulturverksamheternas uppdrag och utvecklingsmål samt även i 
övrigt arbetet med kulturen och utvecklingsarbete av kulturlivet. 
 
En ny kulturplan tas fram vart fjärde år. Nu startar regionen processen med 
den regionala kulturplanen 2024-2027 där länets kommuner är en part i 
arbetet. 
 
Den regionala kulturplanen fyller en viktig funktion för kulturlivet i 
Lindesbergs kommun, till exempel genom direkta bidrag till verksamhet inom 
kommunen eller genom stödet till regionala institutioner som har i uppdrag 
att verka i kommunen.  
 
 

Magnus Sjöberg Kristina Öster 
Förvaltningschef Handläggare 

 
 

Bilagor: 

Om processen med ny regional kulturplan 2024-2027 
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Ny regional kulturplan 2024-2027
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Den regionala kulturplanen är…

• Fyrårig plan för utveckling av länets kulturella infrastruktur 
− Samverkan mellan statligt, regionalt, kommunalt finansierad 

kultur samt kultur genom civilsamhället och professionell kultur 

utan offentlig finansiering.

• En handlingsplan till den regionala utvecklingsstrategin
− Gemensamt arbete i länet för en hållbar regional utveckling där 

kulturen är en del. 

• En del i kultursamverkansmodellen 
− Stat och region fördelar ca 100 miljoner kronor till utpekad 

kulturfrämjande verksamhet och kulturinstitutioner i länet.
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Kulturplanen tas fram genom dialog och 

kunskapsinhämtning

Övriga aktörer

• Andra politikområden 

• Civilsamhället genom 

folkbildningen, studieförbund 

• Forskning, omvärldsanalyser 

och kunskap från nationella 

myndigheter och specialister 

inom exempelvis jämställdhet 

och jämlikhet.

• Kulturintresserad allmänhet

Intressenter
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Upplägg för att ta fram planen

• Region Örebro läns politik sätter riktning och beslutar 

• Dialoger förs med kulturaktörer, kommuner, civilsamhälle

• Tjänstemannagrupp hos Region Örebro län planerar, 

förankrar och skriver planen

• Skrivprocess med stor möjlighet till inspel från aktörer

Regional tjänstemannagrupp:

Uppdragsägare (Katarina Strömgren Sandh) 

Skrivprocess, planering (Lena Adem)

Dokumentation, analys (Petra Jansson)

Kommunikation (Mia Eriksson)

Processledare dialoger (Projektanställd)
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Övergripande tidplan
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Kommunal medverkan
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Kommunal-regionala utvecklingsmål i 

kulturplan 2020-2023:

• Stärka förutsättningarna och det systematiska arbetet för 

att alla barn i länet ska få tillgång till kultur i skolan och på 

fritiden. En viktig del i arbetet är ökad samverkan mellan 

kultur och skola. Fortsatt arbete för samverkan mellan 

länets kulturskolor är ett annat område.

• Stärka arbetet med kultur och hälsa i länet. 

Fokusområden är psykisk ohälsa, funktionshinder, 

äldreomsorg och kultur som förebyggande. Unga och äldre 

pekas ut som viktiga grupper. En viktig del i arbetet är ökad 

samverkan mellan kultur och omsorgerna.

• Utveckla och stärka samverkan mellan länets kommuner, 

Nätverket för regional kulturutveckling och större 

kulturinstitutioner med fokus på kultur i hela länet. 
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Länkar till dokument
(markera, högerklicka, öppna hyperlänk)

• Örebro läns nuvarande regionala kulturplan

• Den regionala utvecklingsstrategin för Örebro län, före 

revidering

• De nationella kulturpolitiska målen
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Länkar till mer information om 

kultursamverkansmodellen
(markera, högerklicka, öppna hyperlänk)

• Förklarande video om samverkansmodellen | Kulturplan

• Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag 

till regional kulturverksamhet Svensk författningssamling 

2010:2012 t.o.m. SFS 2019:1082 – Riksdagen
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