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

Tillväxtnämnden 

Delårsrapport för tillväxtnämnden 2021 

Förslag till beslut 

 
Tillväxtnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för perioden januari-
augusti 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp har gjort en gemensam bedömning av 
de kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål som tillväxtutskottet har beslutat om, 
som redovisas i delårsrapporten. Förvaltningen har gjort en lägesbedömning 
utifrån de förutsättningar och framtidsutmaningar som finns. Covid-19 
pandemin har påverkan på förvaltningens olika verksamheter på olika sätt, 
och utmaningarna för framtiden ser olika ut för respektive enhet.  

 

Tillväxtnämnden redovisar under perioden januari till augusti 2021 en 
avvikelse på -1,2 mnkr. Helårsprognosen är -2,3 mnkr. 

 

 

Magnus Sjöberg Helena Randefelt 
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 

Bilagor: 

Delårsrapport för tillväxtnämnden 2021 
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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Sammanfattning 

Mer än ett år har gått sedan Covid-19 pandemin startade på allvar och det har inneburit 
många anpassade lösningar för förvaltningens verksamheter, medarbetare och målgrupper. 
För vuxenutbildningen har det exempelvis inneburit en flexibel anpassning mellan när-, fjärr- 
och distansundervisning. På arbetsmarknadsenheten har stort fokus varit att utifrån 
rekommendationerna hitta 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 att arbeta mer med uppsökande insatser, så har verksamheterna i 
princip varit stängda under första delen av året. 

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

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

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 innebar under våren mycket arbete med att planera och förbereda 
inför den nya organisationen. Det har varit ett strukturerat arbete för att forma den nya 
organisationen utifrån en förändrad omvärld och långsiktighet med fokus på trygghet och 
trivsel. 

Förvaltningens prioritering har varit att även under denna långa pandemi 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 
för att medborgarna inte ska komma tillbaka till våra verksamheter när samhället kan öppnas 
upp mer igen. 

Medarbetarskapet har varit en viktig del under hela pandemin och är en fortsatt prioritering 
framöver. Utmaningar framöver är att planera för en bra återgång till arbete på plats igen men 
även fortsatt med möjlighet till en del distansarbete på sikt. Hur ska det nya normala se ut? 

Även ledarrollen har fått anpassats och förändrats under pandemins gång. Distansarbete gör 
det svårare att kunna arbeta tillsammans som tidigare och det är en utmaning att leda många 
medarbetare som arbetar hemifrån. Det är svårare att kunna följa upp medarbetares mående 
på distans och fånga upp olika behov. 

Ledningsgruppens bedömning är att verksamheternas grunduppdrag har levererats så gott 
det går utifrån de förutsättningar som har funnits och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 
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1.2 Ekonomi 

Under perioden januari till och med augusti redovisar tillväxtförvaltningen en avvikelse på -
1,2 mnkr. 

Kulturenhetens avvikelse beror på saknade intäkter för föreningslokaler men vilka förväntas 
inkomma under hösten. 

Förvaltningens utmaning har under året varit den fortsatt minskade ersättningen av 
statsbidrag från Migrationsverket för sfi. Denna minskning framgår i diagrammet nedan. 

 

Minskad statlig ersättning 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, vilket resulterar i en kommunal kostnad. I år tillkom även en extra kostnad för sfi 
vad gäller nya tillfälliga modulerna där verksamheten ska bedrivas. Denna engångskostnad 
uppkom till 0,7 mnkr och innehöll montage och leverans samt kundanpassning för att få 
modulerna på plats. Verksamheten (sfi) har fått ett tillfälligt extra budgettillskott på 2,0 mnkr 
vilket förbättrar dess budgetavvikelse men fortfarande saknas bidrag från Migrationsverket 
för att kunna uppnå en budget i balans. Vuxenutbildningen har i år beviljats 0,5 mnkr från 
Skolverket vilket är ett statsbidrag vid namn Skolmiljarden, vilket syftar till att öka 
förutsättningen för elever att få den utbildning som de har rätt till och täcka en del av de extra 
kostnader som kommunerna har fått pga. pandemin. 

Arbetsmarknadsenheten har en positiv avvikelse på 0,5 mnkr. Detta bland annat på grund av 
högre sjukfrånvaro. 

Helårsprognos för Tillväxtförvaltningen är -2,3 mnkr. 

 

Driftsredovisning (netto) 

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse 
Helårsprogn

os 
Budget 

helår 
Budgetavvik

else helår 

Tillväxtnämnd 0,3 0,3 0,0 0,4 0,4 0,0 

Ledning/adm 3,4 3,5 0,1 5,4 5,4 0,0 

Kulturenheten 28,9 28,7 -0,2 42,9 42,9 0,0 

Utbildningsenhet 16,4 14,8 -1,6 24,5 22,0 -2,5 
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en

Arbetsmarknads
enheten

7,0 7,5 0,5 10,2 10,4 0,2

Totalt 56,0 54,8 -1,2 83,4 81,1 -2,3

Invester ingar

Pr ojektnamn Utfal l per iod
Helårsprogn

os Budget
Budgetavvikelse

helår

Inventarier bibliotek 0,0 0,7 0,7 0,0

Totalt 0,0 0,7 0,7 0,0

Kostnad för bibliotekets inventarier inkommer under hösten/ vintern.

1.3 Grunduppdrag

Grunduppdrag Uppfyl lelse av grunduppdrag

Arbetsgivare Grunduppdraget uppnås

Kommunal vuxenutbildning Grunduppdraget uppnås till stor del

Arbetsmarknadsenheten Grunduppdraget uppnås till stor del

Kultur och fritidsenheten Grunduppdraget uppnås inte
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Kommunal vuxenutbildning

Arbetat med delvis distansundervisning har fortsatt inom i samtliga grunduppdrag, vilket
varit en utmaning för många elever. Rutiner och arbetssätt som fungerar, både
säkerhetsmässigt och pedagogiskt har tagits fram. Eleverna följs upp noga så att de har
möjlighet att få stöd vid behov. Arbete sker också med att erbjuda en studie- och
yrkesvägledning som också sker delvis på distans. De sökanden som är i behov av fysiska
möten får möjlighet till det. Enligt rådande omständigheter är bedömningen att vi fortsatt
utför vårt grunduppdrag med god kvalitet, utifrån de rekommendationer och restr iktioner
som finns.

Arbetsmarknadsenheten

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

All verksamhet är fortsatt igång och numera finns bra rutiner för att bedriva smittsäker
verksamhet på snickeriet, serviceteamet, städlaget och i bilpoolen. Omställningen till
distansarbete har tagit tid och energi men alla medarbetare har tagit stort ansvar för att
fortsätta leverera verksamhet trots ändrade omständigheter.

Ärenden har avslutats på ame, var tredje person till egenförsörjning. Antal deltagare i
coachingteamet och antal anställda personer inom bea-avtal har ökat. Medborgarservice har
fortsatt leveraret även om den fysiska platsen varit stängd. Arbetet med ungdomar löper på
enligt plan och till viss del över förväntan.

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

Kultur och fr it idsenheten

Grunduppdraget uppfylls inte eftersom lagstiftning och andra beslut begränsar tillgången till
verksamheterna.

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 är på väg
att inte uppnås

Antal besök i
kommunens bibliotek

inklusive bokbussen
(antal/ invånare)

5,8

Antal besök med
biblioteksbussen
utanför ordinarie

3 4
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Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet Kval i tetsindikator
Utfal l
2020

Utfal l
2021 Trend

turlista

Antal aktiviteter
anordnade för att nå

fler besökare
104 13

Uppsökande
verksamhet utanför
bibliotekets lokaler

9

Elevers studiemiljö Kvalitén är på väg
att uppnås

Elevers uppfattning
om likabehandling

Elevers upplevelse av
delaktighet och

inflytande
80,7

Elevers upplevelse av
trygghet och studiero 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
kompetensförsörjnin
g

Kvalitén uppnås

Resultat i
medarbetarenkätens
fråga om att se fram

emot att gå till arbetet

4,01 %

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 inskrivna elever
inom

vuxenutbildningen
527

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

Utfal l
2021 Trend

med hög kvalitet

Progression för
språksvaga

Utbudet av tjänster
och upplevelser
präglas av bredd och
kvalitet

Kvalitén är på väg
att inte uppnås

Antal konstformer
under året 5 4

Antal utställningar av
museiföremål 6 3

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
35 %

Antal BEA anställda

Antal deltagare
inskrivna på

arbetsmarknadsenhet
en

156 131

Antal feriearbetare

Resursjobb

Friska medarbetare Kvalitén är på väg
att uppnås

Sjukfrånvaro hos
medarbetare 3,97 % 6,01 %

Läsfrämjande och
tillgång till litteratur
och andra medier

Kvalitén är på väg
att inte uppnås

Läsfrämjande insatser
(per ålderskategori) 27

Fjärrlån och
kurslitteratur 507 241

Tillgång till
stödfunktioner

Kvalitén är på väg
att uppnås

Elever som erbjuds att
delta i studiehall

(vuxenutbildningen)
10

Elevers möjlighet att
använda digitala

verktyg och därmed
utveckla sin digitala

kompetens

Yrkesintegrering

Tillgänglighet Kvalitén är på väg
att inte uppnås

Antal förfrågningar till
arkivet

532 252

Antal studieplatser
(inom samtliga

6 6
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Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet Kval i tetsindikator
Utfal l
2020

Utfal l
2021 Trend

bibliotek)

Meröppet

Främja kunskap,
kulturupplevelser
och fr i åsiktsbildning

Kvalitén uppnås
inte

Antal
kulturarrangemang

(fördelat per
målgrupp)

Deltagande i
kommunens

kulturella utbud

Bred krets av användare och besökare

Restriktionerna lättades upp först framåt sommaren, vilket innebär att verksamheten till stor
del har präglats starkt av pandemin under det första halvåret. Att kunna ta emot besökare och
arbeta metodiskt för att nå ut till fler har varit svårt att kunna genomföra med stränga
restriktioner. När restr iktionerna lättade något i juni 2021 kunde en del evenemang inom
turismverksamhet och sommarlovsaktiviteter genomföras med lyckade resultat.

Elevers studiemil jö

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

Service och bemötande

Följs upp under hösten för redovisning Q1 2022

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, 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. Förvaltningen utökar
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
arbetsmiljö med anledning av pandemin och distansarbete bland annat. Förvaltningen har
genomfört en del kompetenshöjande och stöttande insatser under våren och har fler insatser
inplanerade under hösten.

En löpande avstämning sker med alla medarbetare där förvaltningen jobbar för att
medarbetarnas resurser och kompetenser ska nyttjas på bästa möjliga sätt. Inom
förvaltningen arbetar medarbetarna under frihet och tillit inom givna ramar och man har ett
eget ansvar med goda möjligheter att utvecklas.

I januari 2021 gjordes en organisationsförändring utifrån beslut om en ny politisk
organisation. Detta har haft en stor påverkan hos en del av förvaltningens medarbetare och
verksamheter och förändringen har medfört en hel del praktiskt arbete som fortfarande
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pågår. 

Inflytande och delaktighet 

Följs upp under hösten för redovisning Q1 2022 

Måluppfyllelse 

Under 2020 har måluppfyllelsen varit i nivå med 2019 och även i flera fall högre. Detta tyder 
på att vuxenutbildningen fortsatt håller en hög kvalitet, även i distansform. Måluppfyllelsen 
mäts årsvis, därför redovisas året 2021. 

Utbudet av tjänster och upplevelser präglas av bredd och kvalitet 

Underlaget är inte tillräckligt stort för att kunna avgöra om kvalitén uppnås. Delar av 
verksamheterna har varit pausade under stora delar av årets första del. Utbudet saknar därför 
bredd. Inom de verksamheter som har kunnat erbjudas även under pandemin har kvalitet 
uppnåtts. 

Egenförsörjning 

Ingen mätning har gjorts under våren 2021. Under senhösten 2021 kan en mätning göras. 
Metoder håller på och tas fram gällande hur verksamheterna ska kunna fånga denna 
upplevelse. 

Friska medarbetare 

Sjukfrånvaron är högre inom tillväxtförvaltningen i år jämfört med samma period tidigare år. 
Inom arbetsmarknadsenheten och kultur- och fritidsenheten har 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 smittspridning. 

Läsfrämjande och tillgång till litteratur och andra medier 

Trots restriktionerna har steg tagits för att arbeta mer läsfrämjande. Tillgången till litteratur 
har varit minskad jämfört med ett normalt tillstånd eftersom filialbiblioteken har varit 
stängda och människor har uppmanats att inte besöka biblioteken. 

Tillgång till stödfunktioner 

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

Tillgänglighet 

Under stora delar av första delåret har människor uppmanats att inte besöka bibliotek. 
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Filialbiblioteken har varit stängda och biblioteksbussen har inte kunnat hålla ordinarie 
turlista. Arkivet har varit stängt för besök och stora delar av verksamheten som rör 
allmänkultur har varit pausad. Turistbyrån har endast varit öppen under sommarmånaderna 
och föreningar har behövt ändra eller pausa sin verksamhet helt vilket innebär att 
tillgängligheten har varit betydligt lägre än i ett normalt läge. 
 

Den digitala tillgängligheten har ökat främst inom biblioteks- och kulturverksamheterna men 
från en så låg nivå att den inte kan sägas kompensera att den fysiska tillgängligheten har varit 
mycket lägre. 

Främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning 

Under sommaren släpptes ett antal restriktioner. Det är dock en viss startsträcka för 
verksamheten att komma igång igen och även för besökarna som ska börja konsumera 
upplevelser igen. Under större delen av perioden har arrangemang inte kunnat genomföras. 

Bred krets av användare och besökare 

Kvalitetsindikator 

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

 
 

Antal besök med biblioteksbussen utanför ordinarie turlista 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Sommaren 2021 genomfördes uppsökande verksamhet med biblioteksbussen men utfallet 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 
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Kvalitetsindikator 

 
 

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 
Inga tillgängliga data 
 

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 
 

Service och bemötande 

Kvalitetsindikator 

Upplevelse av service och bemötande 

 
 

Mätning har inte gjorts under 2021, planeras till hösten för redovisning 2022 
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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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Inflytande och delaktighet 

Kvalitetsindikator 

Upplevelse av inflytande och delaktighet 

 
 

Följs upp under hösten för redovisning Q1 2022 

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 (%) 
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Kvalitetsindikator 

Inga tillgängliga data 
 

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 
Inga tillgängliga data 
 

Lärarna har trots snabb omställning till distansstudier upplevt att undervisningen utförts med hög kvalitet. 

Progression för språksvaga 
Inga tillgängliga data 
 

Utbudet av tjänster och upplevelser präglas av bredd och kvalitet 

Kvalitetsindikator 

Antal konstformer under året 

 
 

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

Antal utställningar av museiföremål 
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Kvalitetsindikator 

 
 

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 

 
 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/invånare 7-20 år 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Underlag saknas eftersom föreningarna endast lämnat schablonansökningar med anledning av pandemin. 
Flera föreningar har haft längre eller kortare pauser under pandemin, dock har viss barn- och 
ungdomsaktivitet kunnat genomföras, framför allt utomhus. 

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

Utbud av anläggningar för idrott och motion 
Inga tillgängliga data 
 

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. 

Egenförsörjning 

Kvalitetsindikator 

Andel individer som går ut i självförsörjning 
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Kvalitetsindikator 

 
 

35 % av avslutade ärenden avslutas till egenförsörjning pga arbete, arbete med stöd eller studier från 1 april 
till sista juli 2021. 

Det innebär 9 individer av 26 avslutade under perioden 

Antal BEA anställda 

 
 

Antal deltagare inskrivna på arbetsmarknadsenheten 
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Kvalitetsindikator 

 
 

131 inskrivna på ame 

cirka 100 inskrivna på coachingteamet - 50% av dessa tillhör Lindesberg 

Antal feriearbetare 
Inga tillgängliga data 
 

Resursjobb 

 
 

10 Extratjänster och 3 Introduktionsjobb är sammanslaget till 13 totalt 
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Friska medarbetare 

Kvalitetsindikator 

Sjukfrånvaro hos medarbetare 

 
 

Kvinnor: 6,50 %   Män:5,37 % 

Läsfrämjande och tillgång till litteratur och andra medier 

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 
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Kvalitetsindikator 

 
 

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) 

 
 

Pandemins restriktioner har inneburit att vi begränsat antalet personer i vår studiehall. Vi har erbjudit plats 
till tio personer åt gången och eleverna har bokat tid. 

Elevers möjlighet att använda digitala verktyg och därmed utveckla sin digitala kompetens 
Inga tillgängliga data 
 

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 
Inga tillgängliga data 
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Kvalitetsindikator 

 

Tillgänglighet 

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 
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Kvali tetsindikator

I juni öppnade meröppet igen efter flera månaders nedstängning. Underlaget är därför inte så rättvisande.

Främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning

Kvali tetsindikator

Antal kulturarrangemang (fördelat per målgrupp)
Inga tillgängliga data

Under augusti har några få arrangemang genomförts.

Deltagande i kommunens kulturella utbud
Inga tillgängliga data

Hur detta ska mätas är ännu inte klart.

1.5 Utvecklingsmål

Utvecklingsmål Måluppfyl lnad
Utveckl ingsindikato

r
Utfal l
2020

Utfal l
2021 Trend

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

Målet är på väg
att uppfyllas

Utifrån
tillväxtnämndens
verksamheter öka
attraktiviteten av
Lindesbergs
kommun

Målet är på väg
att uppfyllas

Skapa
förutsättningar och
tillgängliggöra
kultur- och
fritidsaktiviteter för

Målet är på väg
att inte uppfyllas
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Utvecklingsmål Måluppfyl lnad
Utveckl ingsindikato

r
Utfal l
2020

Utfal l
2021 Trend

fler barn och unga

Verka för att
tillgängliggöra och
synliggöra
tillväxtnämndens
verksamheter mer

Målet är på väg
att uppfyllas

Rusta individer att bl i självför sör jande och skapa förutsättningar för individer och
företag att växa

I augusti hade arbetsmarknadsenheten 40 anställda deltagare, 25 av dessa rustas för att bli
framtidens medarbetare hos andra arbetsgivare (resursjobb) och 15 ytterligare deltagare är
anställda under ame:s organisation. Därutöver finns drygt 200 ärenden som förvaltningen
arbetar med och successivt stegförflyttar individer. Det finns närmare ett 100-tal inskrivna på
ame och resterande individer finns i coachingteamets verksamhet.

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

Arbetet med utvecklingsindikatorer kommer att ske inför uppföljning 2022.

Uti från t i l lväxtnämndens verksamheter öka att raktivi teten 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 i 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
välb esökta grönytor, hå ller ” L in desj ön runt” fin alla å rsti der och d r iver en upp skat ta d
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.

Genom stor bredd och kvalitet i intressanta kultur- och fr itidsaktiviteter 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 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 presentera ett förslag till organisation för att samordna
frågorna som är kopplade till kommunens attraktivitetsarbete, platsutveckling och
varumärkesarbete. I alla dessa delar är tillväxtförväntningens verksamheter en viktig
bidragande faktor.

Inom tillväxtförvaltningen arbetar alla verksamheter medvetet med inkludering och
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.
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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 

Tillväxtförvaltningen arbetar kontinuerligt och metodiskt för att nå fler barn och unga. Under 
delåret har arbetet hindrats av pandemin. Ett exempel är skolteatern som har skjutits upp till 
hösten 2021. En del aktiviteter har dock börjats prövas som att exempelvis biblioteksbussen 
möter barn och unga i nya sammanhang. I andra fall har man arbetat med planering inför 
framtida projekt. 

Fram till sommaren skedde väldigt få aktiviteter för barn och ungdomar. I juni släpptes vissa 
restriktioner vilket ledde till att sommarlovsaktiviteter kunde genomföras med väldigt lyckat 
resultat. 

Arbetet med utvecklingsindikatorer kommer att ske inför uppföljning 2022. 

Verka för att tillgängliggöra och synliggöra tillväxtnämndens verksamheter mer 

Ledningsgruppen arbetar med en kommunikationsplan för att synliggöra och marknadsföra 
tillväxtförvaltningens verksamhet och arbete mer både internt som externt. Förvaltningen är i 
många avseenden väldigt 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 vara synliga mer ute i kommunens olika områden, men också att i större 
utsträckning kunna använda sociala medier och media framöver. Under kvartalet har det inte 
blivit så mycket av detta arbete med anledning av pandemin. 

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

Arbetet med utvecklingsindikatorer kommer att ske inför uppföljning 2022. 

1.6 Planerade förbättringsåtgärder 

Inom hela tillväxtförvaltningen pågår arbete och anpassning till det nya normala efter Covid-
19 pandemin. Mycket handlar om att se över det som planerades innan pandemin och se hur 
verksamheterna kan ta ett omtag kring vissa utvecklingsfrågor. 

Samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten och sfi kommer förstärkas ytterligare och yrkes-
sfi ska utvecklas mer samt att vi fortsatt följer upp den nya sfi utbildningen i kombination med 
yrkesvuxspåret svets. Tillväxtförvaltningen deltar tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen i ett treårigt kommunövergripande projekt i samverkan med 
Skolverket som syftar till att höja kvaliteten på undervisningen för nyanlända elever och 
elever med svenska som andraspråk. 

På sikt ser arbetsmarknadsenheten ett ökat behov av resurser för att kunna gå in med fler 
kommunala anställningar och andra riktade insatser för nya arbetslösa individer som 
kommer bli aktuella för ame att jobba med framöver. Detta kan även innebära ett utökat 
behov av personella resurser för att kvalitativt kunna arbeta mer med varje individ. 
Arbetsmarknadsenhetens mål är ett långsiktigt och hållbart resultat (egen försörjning) för 
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samtliga inskrivna individer. En målsättning som kräver individanpassningar och olika 
lösningar för att kunna tillgodose individens behov och förutsättningar för att kunna bli en del 
av arbetskraften. 

Inom kulturverksamheten planeras för att kunna sätta igång igen och på vilket sätt det går att 
starta om verksamheten. Det finns en kulturskuld med alla aktiviteter som inte har kunnat 
genomföras och en stor saknad av dem hos många invånare. Samtidigt är det osäkert om 
människor kommer våga gå på publika arrangemang och konsumera upplevelser på samma 
sätt som tidigare. Stor del av kulturenhetens verksamhet handlar om ett frivilligt val och det 
är inte helt självklart att de kulturvanor 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. 

Inom turismverksamheten pågår ett fortsatt utredningsarbete kring hur arbetet på bästa sätt 
ska ske och i vilken organisationsform. 
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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 uppföljning av internkontroll 2021 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Tillväxtförvaltningen har i samband med delårsuppföljningen gjort en 
uppföljning av antagen internkontrollplan för 2021. 
 
Inför 2021 identifierades 4 större risker som skulle kunna påverka kvaliteten 
i tillväxtnämndens grunduppdrag. 3 av dessa har följts upp till delåret och den 
4:e följs upp på helårsbasis. 
 

Magnus Sjöberg Helena Randefelt 
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
Bilagor: 
Uppföljningsrapport internkontroll 2021 för tillväxtnämnden 
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1 Inledning ...................................................................................... 3 
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3 Uppföljning och testning av internkontroll ................................ 4 
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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

421 3

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

Egenförsörjning

3 Färre går vidare till reguljära
arbeten då arbetsmarknaden
svalnat maa pandemins åverkan
inom flera brancher

Andel som går ut till arbete

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 ol l Åtg ärd

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

Måluppfyllelse Uppföljning av
måluppfyllelse

Kom m en tar

Vi har följt
betygsstatistiken för
grund- och gymnasiet och
den håller samma nivå
som innan pandemin.
Däremot har sfi haft en
lägre progression då
språket utvecklas bättre
vid fysisk
närundervisning.
Avsaknad av datorer
försvårar också
hemstudier.

Arbetsmiljön vid
hemstudier

Utöka studiehall

Kom m en tar

Det har varit svårt för
vissa elever att få arbetsro
när de arbetat hemfrån.

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

Måluppfyllelse sfi Utökad verksamhet

Kom m en tar

Ej möjligt att genomföra
fullt ut under rådande
corona-restriktioner.
Studieförbunden har haft
eftermiddagsundervisning
i mindre grupper.
Studiehallen har också
varit tillgänglig för
eleverna.

Egenförsörjning Färre går vidare till
reguljära arbeten då
arbetsmarknaden
svalnat maa pandemins
åverkan inom flera
brancher

Andel som går ut till
arbete

Kom m en tar

Fram till sista juli 2021
har vi avslutat 80 ärenden
på ame, varav 17 gått
vidare till arbete med
eller utan stöd (21%),
ytterligare 11 personer
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Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

har gått vidare till studier 
(14%). Vi ser en liten 
minskning av andelarna 
men tror att hösten 
kommer innebära ett 
större antal och en ökning 
av nuvarande resultat. 

  

Utbudet av tjänster och 
upplevelser präglas av 
bredd och kvalitet 

Svag bredd i kultur- och 
fritidsaktiviteter 

Fördelning  

Kommentar 

Följs upp på helårsbasis. 

 

4 Slutsatser av uppföljning 

Resultatet av uppföljningen visar att arbete med att minska sårbarheten i våra verksamheter 

samt att eliminera de risker vi ser pågår.  

5 Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för 2021 och överlämnar 

den till kommunstyrelsen. 
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    TN 2021/64 
 Tillväxtförvaltningen 

Magnus Sjöberg 
 0581-816 21 
magnus.sjoberg@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 

Information om tillväxtförvaltningens arbete med målgruppen 
försörjningsstödstagare 

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

Ärendebeskrivning 
Arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd presenterar hur arbetet med 
försörjningsstödstagare ser ut och vilka insatser som görs i nuläget. 

Magnus Sjöberg Zila Conejeros 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 
Socialnämnden 
Bilagor: 
Bildspel-samverkan arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd 
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2021-08-24  TN 2021/50 
 Arbetsmarknadsenheten 

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

  

 

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

Tillväxtnämnden (beredande) 

Svar på medborgarförslag om att Lindesbergs kommun behöver 
aktivt ta ansvar för de utrotningshotade insekterna 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta om att bevilja medborgarförslag om 
att bygga insekthotell för humlor och bin 

 
Ärendebeskrivning 
Medborgare har inkommit med ett förslag om att Lindesbergs kommun ska 
bygga insektshotell för humlor och bin, i syfte att ta ansvar för 
utrotningshotade insekter. Kommunfullmäktige har överlämnat till 
tillväxtnämnden att besluta i ärendet. Arbetsmarknadsenheten har 
möjligheter att åta sig uppdraget att i samarbete med kultur- och 
fritidsenheten tillverka ett antal insektshotell under 2022. 

Konsekvenser 
Social hållbarhetsarbete då deltagare från arbetsmarknadsheten kommer 
sysselsättas med att bygga dessa insektshotell 

Ekologisk hållbarhetsarbete då vi värnar om utrotningshotade arbeter och 
arbetar aktivt med att bevara nyttiga arter 

Ekonomisk hållbarhetsarbete då vi producerar dessa i egen regi för en låg 
tillverkningskostnad.  

Magnus Sjöberg Zila Conejeros 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 
Arbetsmarknadsenheten 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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    TN 2021/54 
 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 

Rapport om sommarlovsaktiviteter 2021 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Att godkänna rapporten. 

Ärendebeskrivning 
Staten gav samtliga kommuner i Sverige bidrag på totalt 300 miljoner kronor 
för att ha gratis sommarlovsaktiviteter för alla grundskoleelever. Lindesbergs 
kommun fick ca 950 000 kr. 
 
Huvudsyftet var att skapa möte mellan barn ch ungdomar över sociala, 
kulturella och geografiska gränser. 
 
I Lindesbergs kommun satsade vi på olika lägerverksamhet, både dag- och 
övernatningsläger. Det för att ge deltagarna en möjlighet att lära känna 
varandra. Vi hade en bra spridning av deltagare från hela kommunen. För att 
möjliggöra deltagande från hela kommunen utgick gratis transporter till ett 
flertal av lägren. Alla läger krävde föranmälan som togs in centralt för alla 
läger. Det fanns också aktiviteter som inte krävde föranmälan så som bio och 
skapande verksamhet. 
 
Totalt deltog 1 143 barn och ungdomar. Fördelningen var ca 40% pojkar och 
60% flickor. 
 
Se bilaga för alla aktiviteter med antal deltagare per läger. 
 

 

Magnus Sjöberg Jonas Andersson 
Förvaltningschef Handläggare 

 
 
Bilagor: 
Sammanställning av sommarlovsaktiviteter i Lindesbergs kommun 2021 



Lindesbergs kommun
Sommarlovsaktiviteter 2021

Atal Antal Antal

Läger Vecka Arrangör Aktivitet Ålder platser sökande deltagare

10 BEKAB Sommarlovsbio, 9 onsdagar kl 16,00 5-15 582

28,29,31 Lindesbergs kommun Kreativt sommarlov Drop in 5-15 68

Läger 1 24 Lindesbergs kommun Klotenläger 10-12 48 79 48

Läger 2 25 Lindesbergs kommun Klotenläger 4 dagar 10-12 48 59 48

Läger 3 25 LIF Lindesberg Aktivitetsvecka 4 dagar 7-9 30 30 26

Läger 4 26 LIF Lindesberg Aktivitetsvecka 10-12 25 29 25

Läger 5 26 Lindesbergs TK Tennis och padelläger 7-12 20 22 20

Läger 6 27 Lindesbergs kommun Klotenläger 13-15 48 140 48

Läger 7 29 Lindesbergs GK Padel och golfläger 3 dagar. Tis-tor 10-15 16 40 16

Läger 8 30 Cano Circus Cirkusskola 4 dagar Mån-Tors 8-12 30 37 28

Läger 9 31 Linde Ridskola Ridläger 7-12 16 81 16

Läger 10 31 Dansläger Stråssa GF 3 dagar 811 16 17 15

Läger 11 31 Dansläger Stråssa GF 3 dagar 12-15 16 10 9

Läger 12 31 Örebro-Linde Travskola Travskola 4 dagar 7-12 16 36 16

24-26 BEKAB Simskola i Lindesberg 5-10 35 35

24-26 Fellinfsbro GOIF Simskola i Fellingsbro 5-10 45 45

31 Lindesbergs kommun Linde Sports Camp 3 dagar 10-12 129 105 98

538 685 1143



  

 

Tjänsteskrivelse 
 

1 (1) 

    TN 2021/48 
 Kultur- och fritidsenheten 

Jonas Andersson 
 0581-815 27 
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) 

Tillväxtförvaltningens arbete med föreningslivet 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Nämnden tackar för informationen.   
 

Ärendebeskrivning 
De två största områdena där förvaltningen arbetar med föreningarna är 
bidragsgivning inkluderat villkor för de olika bidragsformerna samt uthyrning 
av befintliga lokaler och anläggningar samt tillkomsten av nya anläggningar. 
 
Lindesbergs kommun ger föreningslivet olika bidrag utifrån fastställda villkor 
och bidragsformer. Föreningarna måste uppfylla vissa villkor för att vara 
berättigad till bidrag. Se bilaga för att se de olika bidragsformerna och 
särskilda villkor. 
 
Den mest vanliga kontakten är att hyra ut kommunens befintliga lokalbestånd 
till föreningslivet. De består främst av idrottshallar och gymnastiksalar 
kopplade till kommunens skolor. Det innebär att de flest idrottslokaler 
används av fler än en brukare. Det finns fastställda regler för uthyrning.  Se 
bilaga Villkor och taxor för idrottslokaler. 

 
 

 

Magnus Sjöberg Jonas Andersson 
Förvaltningschef Handläggare 

 
 
Bilagor: 
Regler och villkor för föreningsbidrag. 
Avgifter och taxor bokningsbara idrottslokaler 
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Lindesbergs kommuns syfte och mål med föreningsbidragen 
 

Syfte 

Syftet med Lindesbergs kommuns föreningsbidrag är att stödja ideella föreningar och 

organisationer med säte i Lindesbergs kommun. Kommunen vill genom olika stödformer ge 

föreningslivet bra förutsättningar att genomföra utvecklande och förebyggande verksamhet av 

god kvalitet samt stimulera till ett brett utbud och en geografisk spridning av föreningsledd 

verksamhet till alla delar av kommunen.  

 

Mål 

Föreningsbidragen ska främja: 

 

 Barn och ungas deltagande i kultur och fritidsaktiviteter 

 Kommuninvånares folkhälsa 

 Jämställdhet och etnisk mångfald 

 Breddidrott och elitutveckling 

 Mångfald inom kulturområdet från bredd till spets. 

 

Kommunen vill med sina olika bidragsformer i första hand stödja verksamhet som vänder sig 

till barn och ungdomar i åldern 3-20 år. 
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Allmänna villkor och bestämmelser för föreningsbidrag 
 

Bidragsberättigade föreningar 

För att vara berättigad att söka föreningsbidrag ska föreningen uppfylla de juridiska kraven 

som ideell förening samt uppfylla något av villkoren 

 Bedriver barn- och ungdomsverksamhet 

 Berikar det lokala kultur- och fritidsutbudet i Lindesbergs kommun 

 Främjar folkhälsan i Lindesbergs kommun 

 Bedöms göra en samhällsnyttig insats i Lindesbergs kommun 

 Är studieförbund verksamma i Lindesbergs kommun. 

Allmänna bestämmelser för bidrag 

1. Föreningen ska uppfylla kraven för att vara en ideell förening genom att 

- ha ett ideellt ändamål 

- bedriva en ideell verksamhet 

- tillämpa en öppen medlemsantagning och 

- inte gynna medlemmarnas ekonomiska intressen. 

Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd med stadgar som uppfyller kraven för en 

ideell förening samt årligen hålla årsmöte som väljer styrelse och revisorer. 

2. Föreningen ska bedriva en utåtriktad verksamhet inom kultur- och fritid. 

3. Föreningen ska ha sitt säte i Lindesbergs kommun. 

4. Minst 50 % av föreningens medlemmar ska vara bosatta i Lindesbergs kommun. 

5. Föreningen ska ha minst 20 medlemmar som betalt medlemsavgift. Medlemskapet i 

föreningen är frivilligt och ska ske genom en aktiv handling av medlemmen som 

personligen betalar medlemsavgiften. Medlemsavgiften ska årligen vara minst 50 kr 

per medlem eller 150 kr för familjemedlemsskap. Medlemmen ska vara upptagen i 

föreningens medlemsförteckning med personnummer, namn och kontaktuppgifter. 

6. Föreningen ska ha varit registrerad i kommunens föreningsregister i ett år innan 

föreningen är berättigad att söka bidrag. 

7. Föreningen ska ha ett förhållningssätt där alla medlemmar deltar på lika villkor och 

föreningen ska motverka diskriminering och kränkande behandling. 

8. Föreningens verksamhet ska aktivt präglas av ett tobaks-, alkohol- doping- och 

drogfritt förhållningssätt. 

9. Förening med barn- och ungdomsverksamhet under 18 år ska tillämpa och vägledas av 

FN:s barnkonvention och samtliga föreningar ska vägledas av FN:s internationella 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

10. Förening med idrottslig verksamhet ska följa idrottens idéprogram – Idrotten vill. 

11. Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd/förvaltning kan endast om 

samordning mellan nämnderna/förvaltningarna sker, få bidrag från 

tillväxtförvaltningen för samma verksamhet eller ändamål. 

12. Föreningen ska ha ett på föreningen registrerat plus- eller bankgirokonto dit 

utbetalning kan ske. 

13. Bidrag ges inte till religiös eller politisk verksamhet. Däremot kan religiösa och 

politiska föreningar söka bidrag för traditionell kultur- och fritidsverksamhet om de 

saknar religiösa och politiska syften och innehåll. 



5 

 

Granskning och uppföljning 

1. Förening som beviljats ekonomiskt stöd av tillväxtförvaltningen, är skyldig att i minst 

fem år arkivera räkenskapshandlingar, revisionshandlingar, medlemsförteckning och 

närvarokort som ska finnas till förfogande för granskning, om tillväxtsutskottet så 

beslutar. 

2. Tillväxtförvaltningen äger rätt att från föreningen begära in de yttranden, förklaringar 

och upplysningar i övrigt som är av betydelse för beviljande av ekonomiskt stöd. 

3. Förekommer bedömning om att föreningen gjort sig skyldig till missbruk eller lämnat 

oriktiga uppgifter kan tillväxtutskottet i varje enskilt fall besluta att stänga av 

föreningen från rätten att söka föreningsbidrag. I särskilda fall kan föreningen 

polisanmälas. Bidrag som betalts ut på oriktiga uppgifter medför 

återbetalningsskyldighet. 

4. Om Lindesbergs kommun, vid tidpunkten för utbetalningar av föreningsbidrag, har 

fordringar på förening, har kommunen rätt att avräkna dessa fordringar mot de bidrag 

föreningen är berättigad till. 

5. Tillväxtförvaltningen kommer varje år att välja ut föreningar som erhåller bidrag för 

särskild granskning. 

6. Tillväxtutskottet äger rätt, efter prövning i enskilt fall och om särskilda skäl föranleder 

det, att besluta om undantag från gällande bidragsbestämmelser. 
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Ansökan och handläggning av föreningsbidrag 
 

Ansökan om föreningsbidrag 

1. Ansökan om föreningsbidrag kan bara lämnas av föreningsstyrelsen och ska kunna 

styrkas med protokollsutdrag. Sektion eller enskild föreningsledare kan inte söka 

föreningsbidrag i föreningens namn om de inte fått fullmakt av föreningens styrelse. 

2. Förening som ansöker om föreningsbidrag är skyldig att vara väl insatt i 

tillväxtsförvaltningens bidragsbestämmelser och löpande ta del av information på 

kommunens hemsida och föreningsutskick samt delta på informationsträffar. 

3. Förening som har för avsikt att söka ett större bidrag ska ha en dialog med 

tillväxtförvaltningen innan ansökan lämnas in. 

4. Ansökan om bidrag tas enbart emot digitalt via Lindesbergs kommuns hemsida 

www.lindesberg.se. 

5. Till ansökan om föreningsbidrag ska alltid bifogas föreningens senast 

verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, resultat- och balansräkning samt 

revisionsberättelse. 

6. Fullständiga ansökningshandlingar ska vara tillväxtförvaltningen tillhanda senast det 

datum som anges i bidragsbestämmelserna eller som meddelas på annat sätt. 

7. För sent inkommen ansökan behandlas inte. 

8. Aktuell information om föreningsbidrag finns alltid på Lindesbergs kommuns hemsida 

www.lindesberg.se.  

Digital ansökan via ApN (Aktivitetskort på Nätet) 

Alla bidragsansökningar sker digitalt via ApN som finns tillgänglig via länk under 

Föreningsbidrag på www.lindesberg.se. 

 

För att kunna lämna en ansökan i ApN måste föreningen vara registrerad i ApN. Information 

finns under Föreningsbidrag på www.lindesberg.se. 

Handläggning och beslut 

Samtliga bidrag hanläggs och bedöms av tjänstemän på tillväxtförvaltningen. 

 

Beslut om bidragsansökningar fattas enligt följande 

 

Bidragsbelopp Beslut 

upp till 50 000 Tillväxtförvaltningen 

50 001-100 000 Tillväxtutskottet 

mer än 100 000 Kommunstyrelsen 

 

Handläggningstiden för ansökningar som ska behandlas av tillväxtutskottet eller 

kommunstyrelsen kan ta upp till 2 månader innan beslut lämnas. 

http://www.lindesberg.se/
http://www.lindesberg.se/
http://www.lindesberg.se/
http://www.lindesberg.se/
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Lindesbergs kommuns bidragsformer 
 

Aktivitetsbidrag 

Syftet med kommunalt aktivitetsbidrag är att stödja och att stimulera till fler aktiviteter för 

barn och ungdomar 3-20 år. 

 

Bidraget baseras på ledarledda sammankomster och deltagartillfällen. Bidragets storlek 

fastställs av tillväxtutskottet efter varje ansökningstillfälle. Utskottet kan även besluta att 

differenserna bidragets storlek mellan ålder och/eller kön. 

Bidrag baseras på maximalt antal sammankomster per barn/aktivitet och kalenderår enligt 

följande 

 

 

Antal sammankomster 

Åldersgrupp per barn/aktivitet och år 

3-6 år Högst 40 sammankomster 

7-12 är Högst 80 sammankomster 

13-16 år Högst 120 sammankomster 

17-20 är Högst 160 sammankomster 

 

Villkor för sammankomster 

En bidragsberättigad sammankomst ska 

 omfatta en naturlig grupp 

 ha minst 3 och högst 30 deltagare i bidragsberättigad ålder 

 genomföras i föreningens regi 

 pågå i minst 60 minuter. Tid för förberedelser och avslutning får ingå 

 innehålla en gemensam start och avslutning 

 vara ledarledd med en ledare som är lägst 15 år. Ledare kan inte vara ansvarig för flera 

grupper samtidigt 

 ligga i linje med föreningens ändamål för barn- och ungdomsverksamhet. 

 närvaron registreras. En ledare i föreningen ska intyga att uppgifterna om närvaron är 

riktiga.  

 

Villkor för deltagare 

En bidragsberättigad deltagare  

 ska vara medlem i föreningen 

 ska redovisas med personnummer 

 kan var deltagare i föreningens ”prova på verksamhet” som genomförs i rekryteringssyfte 

 kan bara räknas en gång per dag och verksamhet i samma förening 

 Vid matcher räknas laget som en grupp, under förutsättning att övriga villkor uppfylls. 

Arrangör av tävling får endast redovisa den egna föreningens deltagare. 

 

Ej bidragsberättigade aktiviteter och sammankomster 

 Bidrag beviljas inte för sammankomster under skoltid. 

 Bidrag beviljas inte till entrébelagda tävlingar och matcher eller kommersiella 

arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer. 
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 Bidrag beviljas inte till sammankomster som redovisas till studieförbund eller som får 

särskild finansiering på annat sätt (Riksidrottförbundets LOK-stöd räknas inte). 

 

Ansökan och utbetalning av aktivitetsbidrag 

 

Ansökan 

 Sker digital via aktivitetskort på nätet (ApN).  

 Den av föreningen utsedda föreningsadministratören ska godkänna föreningens samtliga 

närvarokort innan ansökningstiden gått ut. 

 Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna handlingar kan medföra att föreningen 

avstängs från bidrag. Även återbetalning kan krävas. 

 

Ansökningsdatum 

För perioden 1/1 – 30/6 lämnas ansökan senast den 25 augusti. Utbetalning sker senast i 

oktober månad. 

För perioden 1/7 – 31/12 lämnas ansökan senast den 25 februari. Utbetalning sker senast i 

april månad. 
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Driftsbidrag 

Syftet med driftsbidrag är att ge ekonomiskt stöd till föreningar som ansvarar för driften av 

ägd eller långtidsarrenderad anläggning eller som på uppdrag av kommunen utför hel eller 

delvis skötsel av kommunalt ägd anläggning. 

 

Villkor för bidrag 

 Anläggningen ska vara belägen i Lindesbergs kommun. 

 Anläggningen ska användas regelbundet till föreningens huvudsakliga verksamhet och 

vara tillgänglig för andra föreningar och kommunens innevånare. 

 Driftsbidrag kan sökas på belopp upp till 100 000 kr. Ansökan som överstiger detta 

belopp får enbart ske efter dialog med tillväxtförvaltningen. 

 Bidrag kan inte sökas i efterhand om inte särskild överenskommelse gjorts med 

tillväxtförvaltningen. 

 

I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag. 

 

I vissa fall kan avtal om drift tecknas mellan kommun och förening. 

 

Sista ansökningsdag är 31 mars. 

 

Ansökan sker digitalt på www.lindesberg.se 

 

http://www.lindesberg.se/
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Investeringsbidrag 

Syftet med investeringsbidraget är att ge föreningar ekonomiskt stöd till investeringar som 

kan skapa förutsättningar för 

 att bredda och utveckla barn- och ungdomsverksamhet 

 att främja folkhälsan 

 att främja jämställdhet eller integration 

 öka tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning att delta i föreningens 

verksamhet 

 miljöförbättrande åtgärder på anläggningar 

 

Villkor för bidrag 

 Investeringen ska uppfylla minst ett av syftena för investeringsbidrag. 

 Investeringen ska ha en längre livslängd. 

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

 Bidrag utgår normalt inte till löpande underhåll och reparationer. 

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

 Utbetalning av bidrag sker efter överenskommelse. 

 

Investeringar som får delfinansiering från andra bidragsgivare som också kan kräva 

kommunal medfinansiering är prioriterad om ansökan i övrigt uppfyller något av 

investeringsbidragets syften. Det kan vara bidrag från Riksidrottsförbundet, Allmänna 

arvsfonden, EU, Länsstyrelsen, Boverket med flera. 

 

I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag. 

 

Ansökningstiden är löpande. 

 

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

 

Förening som erhåller investeringsbidrag är skyldiga att senast en månad efter investeringen 

lämna en redovisning till tillväxtförvaltningen. Uteblir redovisning kan återbetalning av 

bidraget krävas. 

 

Ansökan och redovisning sker digitalt på www.lindesberg.se 

 

 

http://www.lindesberg.se/
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Bidrag till kultur- och fritidsarrangemang 

Syftet med bidraget till kultur- och fritidsarrangemang är att ge ekonomiskt stöd till 

föreningar som arrangerar offentliga evenemang eller bedriver en utåtriktad kultur- eller 

fritidsverksamhet som bedöms ha ett stort värde för innevånarna i Lindesbergs kommun. 

 

Villkor för bidrag 

 Arrangemanget ska genomföras i Lindesbergs kommun. 

 Arrangemanget ska vara offentligt och vända sig till allmänheten. 

 Arrangemanget ska falla inom verksamhetsområdet kultur- och fritid samt passa in i 

planeringen som syftar till ett varierat kultur- och fritidsutbud över hela året och i hela 

kommunen. 

 Arrangemanget ska ha en egen grundfinansiering varför bidrag enbart kan sökas för 

del av kostnaderna för arrangemanget. 

 Bidrag kan utgå för att täcka förlust eller del av förlust vid arrangemanget. 

 Lindesberg kommun kan ge förening i uppdrag att arrangera ett evenemang som 

normalt ska genomförs av kommunen. 

 Bidrag utgår inte till matcher, turneringar eller andra idrottsarrangemang. 

 För samtliga arrangemang som beviljas bidrag gäller att det tydligt ska framgå på 

hemsidor samt i informations-, försäljnings- och marknadsföringsmaterial att stöd 

utgår från Lindesbergs kommun. 

 Ansökan måste göras minst en månad innan arrangemanget ska genomföras. 

 Genomför föreningen fler liknande arrangemang under samma år kan ansökan göras 

för fler arrangemang vid samma tillfälle. 

 Utbetalning av bidrag sker efter överenskommelse. 

I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag. 

 

Ansökningstiden är löpande. 

 

Förening som erhåller bidrag till kultur- och fritidsarrangemang är skyldiga att senast en 

månad efter genomfört arrangemang lämna en redovisning till tillväxtförvaltningen. Uteblir 

redovisning kan återbetalning av bidraget krävas. 

 

Ansökan och redovisning sker digitalt på www.lindesberg.se 

 

http://www.lindesberg.se/
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Utvecklingsbidrag 

Syftet med utvecklingsbidraget är att stimulera föreningar till att bredda och utveckla kultur- 

och fritidsverksamhet för att nå fler och nya målgrupper eller för att behålla ungdomar längre 

i verksamheten. Det kan ske enskilt eller tillsammans med andra föreningar eller 

organisationer. 

 

Villkor för bidrag 
Bidrag kan ges till föreningar som vill utveckla verksamheter  

 för barn- och ungdomar 

 för att öka jämställdheten i föreningen 

 för personer med funktionsnedsättning 

 för integration av nyanlända flyktingar 

 som främjar folkhälsan i Lindesbergs kommun 

 som tillväxtutskottet anser viktiga och som prioriterteras 

Initiativ till verksamhetsutveckling som tas av ungdomar inom föreningen är prioriterade. 

Bidrag utgår inte till föreningens ordinarie verksamhet eller insatser som normalt ingår i en 

förenings rekryteringsarbete. 

 

Projekt som får delfinansiering från andra bidragsgivare som också kan kräva kommunal 

medfinansiering är prioriterad om ansökan i övrigt uppfyller något av utvecklingsbidragets 

syften. Det kan vara bidrag från Riksidrottsförbundet, Allmänna arvsfonden, EU, 

Länsstyrelsen, med flera. 

 

I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag. 

 

Ansökningstiden är löpande. 

 

Förenings som erhåller utvecklingsbidrag är skyldiga att senast en månad, eller 

överenskommen tid, efter projektets slut lämna en redovisning till tillväxtsförvaltningen. 

Tillväxtförvaltningen kan under pågående projekttid kräva en delrapport. 

 

Ansökan och redovisning sker digitalt på www.lindesberg.se 

 

 

http://www.lindesberg.se/
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Bidrag till social verksamhet 

Syftet med bidrag för social verksamhet är att ge föreningar ekonomiskt stöd som bedriver 

verksamhet för innevånarna i Lindesbergs kommun som kompletterar de insatser som 

socialtjänsten erbjuder. 

 

I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag. 

 

Sista ansökningsdag är 30 april. 

 

Ansökan och redovisning sker digitalt på www.lindesberg.se 

 

Bidrag till studieförbund 

Stödet till studieförbund sker efter samråd med Örebro läns bildningsförbund. Med de 

förbund som ej lyder under Örebro läns bildningsförbund ges stöd efter särskilt samråd och 

prövning. 

 

http://www.lindesberg.se/
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för bokningsbara idrottslokaler/anläggningar i  
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Plan/program 

›› Riktlinje 

Regler och instruktioner  
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Inledning 
 

Föreningar, företag och allmänheten kan hyra tider i gymnastiksalar. Idrottshallar pcj 

kommunala idrottsanläggningar av Lindesbergs kommun till motionsverksamhet, träning, 

tävling och olika arrangemang. Idrottslokaler hyrs inte ut till fester eller liknande med 

undantag för lokaler i Lindesberg Arena. 

  

 

Olika hyrestagare olika avgifter 
 

Ideella föreningar 

För att en förening ska få hyra idrottslokaler till föreningspris ska föreningen 

1. Vara en ideell förening som har sitt säte i Lindesbergs kommun. 

2. Bedriva en utåtriktad verksamhet till allmänheten.  

3. Vara registrerad i kommunens föreningsregister. 

 

Personalföreningar, kompisgäng eller andra oorganiserade grupper betalar samma pris som 

privatpersoner. 

 

Föreningens verksamhet är indelad i två olika prisklasser för ungdoms- respektive 

vuxenverksamhet. 

 

Ungdomsverksamhet - Minst 75 % av deltagarna är under 20 år. 

 

Vuxenverksamhet - Mer än 25 % av deltagarna är över 20 år.  

 

Privatpersoner 

Avser privatpersoner, personalföreningar eller oorganiserade grupper hemmahörande i 

Lindesbergs kommun. 

 

Företag 

Avser företag och organisationer som inte är ideella föreningar. Hyran för lokaler i 

Lindesberg Arena fastställs efter överenskommelse med arenachefen. 

 

Föreningar, personer och företag som inte har säte i Lindesbergs kommun 

Den här gruppen betalar samma taxa som företag. Vid återkommande bokningar bestäms 

taxan av fritidskontoret och för Lindesberg Arena av arenachefen. 
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Bokning av idrottslokaler 
 

Bokningsbara tider för idrottslokaler under säsong är enligt följande 

Måndag-Torsdag 16.00—22.00 

Fredagar  16.00—21.00 

Lördagar  08.00—20.00 

Söndagar  08.00—21.00 

 

Sandströms motionshall 

Alla dagar  08.00—22.00 

 

Dessutom dagtid på skolfria lov- och studiedagar under läsåret. Under sommarlovet är 

idrottslokalerna normalt inte bokningsbara. Undantag kan ske efter överenskommelse med 

fritidskontoret. 

 

Samtliga idrottslokaler hyrs ut utan tillgång till specialutrustning. Varje hyrestagare måste 

själv svara för eventuell specialutrustning som t.ex. innebandymål, innebandysarg, 

ljudanläggning, bollar, racketar, bordtennisbord med mera. 

 

Den tid som bokas avser effektiv tid i hallen. Tillgång till omklädningsrum ligger utanför 

bokad tid och ingår i priset. Boka därför bara den tid ni behöver i idrottslokalen. 

 

Alla som hyr idrottslokal ska ta del av kommunens ordningsregler för kommunens 

idrottslokaler. 

 

Enstaka bokningar 
 

Bokningsschema finns tillgängligt på Lindesberg kommuns hemsida under ”webbokning”. 

Där framgår alla bokningar och lediga tider. Det går även där att göra en bokningsförfrågan 

som skickas till fritidskontoret. Det går även att mejla bokningsförfrågan till fritidskontoret. 

Förfrågan om enstaka bokningar av idrottslokaler i Lindesberg Arena görs direkt till 

Lindesberg Arena. 

 

Nya bokningstagare som saknar nyckel/nyckelkort ska lämna bokningar i god tid så att 

hyrestagaren hinner få nyckel/nyckelkort till lokalen. Bokning måste därför ske senast 14 

dagar innan första hyrestillfället. 

 

Säsongsbokningar 
 

De som vill hyra tider under en hel säsong ska lämna in önskemål om det till fritidskontoret 

senast 15 maj. En säsong pågår under samma period som skolornas läsår d.v.s. från slutet av 

augusti till mitten av juni. Information om hur ansökan om säsongsbokning sker finns på 

Lindesbergs kommuns hemsida. 

 

Tilldelning av tider sker efter Lindesberg kommuns prioriteringsordning för säsongsbokningar 

som ni finner nedan.  

 

O.B.S att alla säsongsbokningar upphör att gälla efter varje säsong varför önskemål om nya 

säsongsbokningar ska lämnas varje år. 
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Boka idrottslokaler 
 

Samtliga säsongsbokningar skickas till fritidskontoret senast 15 maj. Se Lindesbergs 

kommuns hemsida under boka lokaler för instruktioner. 

 

Enstaka bokningsförfrågningar lämnas via 

 

Se lediga tider på Lindesberg kommuns hemsida: http://fri.lindesberg.se/bokning/ 

Skicka en bokningsförfrågan via webbokningen (gäller ej för lokaler i Lindesberg Arena) 

Skicka e-post: fritidskontoret@lindesberg.se. 

Bokningar tas inte emot telefon. 

 

För enstaka bokningar i Lindesberg Arena 

Skicka e-post lindesbergarena@besoklinde.se 

Telefon: 0581-817 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://fri.lindesberg.se/bokning/
mailto:fritidskontoret@lindesberg.se
mailto:lindesbergarena@besoklinde.se
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Priser för hyra av kommunala idrottslokaler/anläggningar i 

Lindesbergs kommun  
 

Alla priser är kronor per timme om inget annat anges. 

 

 Gymnastik Idrotts- Idrotts- Gymnastik- Konstgräs 

 salar hallar hall LA hall LA och ishall 

Förening ungdom 25 50 50 50 50 

Förening vuxen 75 150 200 150 200 

Privatpersoner 100 175 500 500 500 

Företag 125 200 - - 500 

Förening ej kommunen 125 200 500 500 500 
Kommersiella arrangemang Pris enligt överenskommelse  Pris enligt överenskommelse med  

events och övernattning med tillväxtsförvaltningen Lindesberg Arena   

 

*Pris för hyra av Lindesberg ishall (Lindehov) vid icke säsong 500 kr per dygn. 

 

 

Gymnastiksalar 
 

Gymnastiksalarna har ungefär måtten 20x10 meter med varierande takhöjd. Lokalerna lämpar 

sig bäst för olika former av barnverksamhet, gymnastik, dans och olika motionsformer för 

mindre grupper av vuxna. Det är inte tillåtet för vuxna att spela fotboll i gymnastiksalarna. 

 

Ort Gymnastiksal Gatuadress Övrigt 

Frövi Fröviskolan Centralvägen 67   

Guldsmedshyttan Hagabackens skola  Elzwiksväg 1   

Lindesberg Björkhagaskolan Björkhyttevägen 47 Björkhaga 1 (gamla) 

Lindesberg Björkhagaskolan Björkhyttevägen 47 Björkhaga 2 (nya) 

Lindesberg Brotorpsskolan Ruddammsgatan   

Lindesberg Kristinaskolan Kvarngatan 6   

Lindesberg Sandströms motionshall Bangatan 23 Tillgänglig dagtid 

Storå Storåskolan Solviksvägen 1    

Vedevåg Vedevåg Kvarnbackavägen 1   
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Idrottshallar 
 

Idrottshallarna har ungefär måtten 40x20. Takhöjden varierar. Idrottshallarna lämpar sig bäst 

för bl.a. handboll, innebandy, volleyboll, badminton, futsal, basket, stora grupper för 

gymnastik och andra motionsformer. 

 

Ort Idrottshall Gatuadress Övrigt 

Fellingsbro Ekbackens skola Sparstavägen Läktare 100 

Frövi Fröviskolan Centralvägen 67 Läktare 250 

Lindesberg Stadsskogsskolan Högstadievägen  Läktare 300 

Lindesberg Hall 1 Lindesberg Arena Läktare 500 

Lindesberg Hall 2 Lindesberg Arena Läktare 400 

 

Samtliga idrottshallar kan delas och det går att hyra en halv idrottshall förutsatt den andra 

halvan också är uthyrd under samma tid av annan hyrestagare. Det är vid de tillfällena även 

halv taxa. 

 

Idrottshallarna i Lindesberg Arena kan ställas om till en idrottshall med en läktarkapacitet på 

ca 2 300 platser. 

 

Gymnastikhallen, Lindesberg Arena 
 

I gymnastikhallen i Lindesberg Arena finns bl.a. tumblinggolv, golv för rytmisk gymnastik, 

klättervägg, bomsystem med mera. 

 

Det går att hyra del av gymnastikhallen. Klätterväggen hyrs enbart ut via Bergslagens 

Klättersällskap eller till andra utbildade instruktörer för klättring. 

 

Kontakta Lindesberg Arena för bokningsförfrågningar. 

 

Idrottsplatser 
 

Det finns kommunala idrottsplatser med fotbollsplaner i Guldsmedshyttan, Lindesberg, 

Vedevåg, Frövi och Fellingsbro. Bokningsförfrågan av fotbollsplaner lämnas till respektive 

förening som är verksam på idrottsplatserna.  

 

Konstgräsplan i Frövi 

På Fröjevi IP i Frövi finns en fullstor, ouppvärmd och belyst konstgräsplan. Den är under 

kommunal bokning tiden 1 mars till 15 maj. Övrig tid görs bokningsförfrågningar direkt hos 

Frövi IK. 

 

För mer information se Lindesberg kommuns hemsida, kontakta fritidskontoret eller aktuell 

förening. 

 

Ishallar 
 

I Lindesbergs kommun finns tre ishallar Råsshallen i Guldsmedshyttan, Lindesberg Ishall och 

Fellingsbro Ishall.  
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Ort Ishallar Gatuadress Övrigt 

Fellingsbro Fellingsbro ishall Guldsmedshyttan Bokas hos föreningen 

Guldsmedshyttan Råsshallen Idrottsvägen Bokas hos föreningen 

Lindesberg Lindesberg ishall Ishockeygatan 2   

 

Lindesberg Ishall 

Ishallen är öppen för bokning vecka 33 till vecka 14. Önskemål om bokning lämnas till 

Lindesbergs kommun. 

 

Bokningsförfrågan av tider i ishallarna i Guldsmedshyttan och Fellingsbro lämnas till 

respektive förening som är verksama i ishallarna, Guldsmedshytte SK och Fellingsbro-Frövi 

IK. 

 

För mer information se Lindesberg kommuns hemsida, kontakta fritidskontoret eller aktuell 

förening. 
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Ordningsregler idrottslokaler i Lindesbergs kommun 
 

1. Lokalen ska användas av den grupp och till det ändamål som angavs vid bokningen. 

 

2. I alla lokaler och dess närområde råder rök- drog- och alkoholförbud.  

 

3. Det ska finnas en ansvarig ledare på plats under hela hyrestiden som är ansvarig för att 

ordningsreglerna efterföljs. 

 

4. Dörrar ska hållas låsta och får inte ställs upp under hyrestid så att obehöriga inte tar sig in 

i lokalerna. 

 

5. Omklädningsrum får disponeras 30 minuter före och efter hyrd tid vid träning och 45 

minuter vid matcher. 

 

6. Den hyrda tiden ska respekteras och idrottslokalen ska lämnas iordningställd och klar när 

hyrestiden är slut. 

 

7. Det är bara tillåtet att använda skor för inomhusbruk som inte färgar av sig på 

idrottsgolven. Det är absolut förbjudet att använda utomhusskor på idrottsgolven. 

 

8. Det är förbjudet att använda handbollsklister i samtliga gymnastik och idrottshallar, 

förutom i avsedd hall i Lindesberg Arena.  

 

9. Det är bara tillåtet att använda utrustning som är avsedd för inomhusbruk i 

idrottslokalerna. Bollar och andra redskap får inte användas i omklädningsrum, korridorer 

eller andra utrymmen som inte tillhör idrottslokalen. 

 

10. Uthyraren ansvarar för att framtagen materiel, egen eller lånat, plockas bort och ställs 

tillbaka på avsedd plats. 

 

11. Hyrestagare är skyldiga att se till att 

- det är grovstädat och snyggt i såväl idrottslokalen som i omklädningsrummen 

- dörrar och fönster är låsta 

- duschar och kranar är avstängda 

- inga obehöriga personer finns kvar i lokalerna vid låsningen. 

 

12. Eventuellt inträffad fastighetsskada ska omedelbart anmälas till jouransvarig, se 

information och telefonnummer i respektive lokal eller rapportera till fritidskontoret. 

 

13. Hyrestagare är skyldig att ersätta eventuell uppkomna skador och larm. 

 

14. All motortrafik inom skolområden är förbjuden. Trafikanter hänvisas till tillgängliga 

parkeringsplatser. 

 

Hyrestagare som inte följer dessa ordningsregler kan debiteras för extra kostnader och/eller 

förlora möjligheten att få hyra lokaler. 
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Ersättning vid oaktsamhet 
 

Kommunfullmäktige har beslutat om att ta ut avgifter, förutom de faktiska kostnaderna, i de 

fall där hyrestagare lämnar idrottslokaler i dåligt skick: 

 

Utrustning/material som ej är återställd 500 kr 

Ej stängda fönster 500 kr 

Ej låst ytterdörr  500 kr 

Larmutryckning (tillkommer utryckningskostnad) 500 kr 

Beredskapsutryckning (tillkommer utryckningskostnad) 1 000 kr 

Verksamhet på ej bokad tid 500 kr 

Ej grovstädade lokaler/omklädningsrum 500 kr 

Uppdatering av låstagg/nyckelkort kvällar och helger 200 kr 

    

 

Regler för avbokning av bokade tider 
 

För att ge andra hyrestagare möjligheten att hyra tider så ska avbokning av tider som inte 

kommer att användas ske så snart som möjligt. 

 

• Enstaka bokningar, matcher med mera måste avbokas senast en vecka (7 dagar) före 

bokat tillfälle. Vid senare avbokning debiteras full avgift. 

• Arrangemang (heldag eller längre) måste avbokas senast 14 dagar före. Vid senare 

avbokning debiteras full avgift. 

• Avbokning av stående säsongsbokningar (hel säsong höst-vår). Vårterminen måste 

avbokas före 31/12, höstterminen måste avbokas före 1/8 för avgiftsbefrielse. 
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Prioritering vid säsongsbokningar 
 

Efterfrågan på kommunens idrottsanläggningar är stor och ibland är det flera hyrestagare som 

vill boka samma tid i samma lokal. Därför finns det riktlinjer för säsongsbokningar. 

 

Prioriteringen ser ut enligt följande för kommunens samtliga idrottslokaler förutom 

Lindesberg Arena som har en egen prioriteringslista för säsongsbokningar. 

 

1. Lindesbergs kommun. 

2. Evenemang, tävling, matcher för inomhusidrott. 

3. Träning för traditionella inomhusidrotter för barn och ungdom (16.00–19.00). 

4. Träning för traditionella inomhusidrotter för seniorer (19.00–22.00). 

5. Övriga föreningars ungdomsverksamhet. 

6. Övriga föreningars seniorverksamhet. 

7. Privatpersoner, personalföreningar, oorganiserade grupper, företag och organisationer 

med säte i Lindesbergs kommun. 

8. Övriga hyrestagare som inte har säte i Lindesbergs kommun. 

 

Tider ska fördelas jämt mellan flickor och pojkar. Som traditionell inomhusidrott räknas inte 

bl.a. orientering, fotboll eller friidrott. 

 

 

Prioritering för verksamhet som kan avbryta bokad tid 
 

Det kan uppstå situationer då kommunen tvingas annullera en redan gjord bokning. Det kan 

ske av följande orsaker 

 

1. Reparationer, underhåll eller skador i lokalen. 

2. Evenemang anordnade av Lindesbergs kommun. 

3. Tävlingar, matcher och träning för elitverksamhet. 

4. Övriga tävlingar, matcher, arrangemang och events. 

5. Något av ovanstående som påverkar bokningar i andra idrottslokaler. 

 

Hyrestagare ansvarar själva för att hitta ersättningstider vid avbrott. Lindesbergs kommun 

ersätter inte hyrestagare ekonomiskt som får en högre kostnad för andra idrottslokaler under 

ett avbrott. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Bidragshantering
• Bara ideella föreninger

• Allmänna villkor
• 5 olika bidragsformer
• Alla bidrag ska främja 

verksamhet
• Fokus på barn och 

ungdomsverksamhet



Lokaler och 
anläggningar

• Hyra ut befintliga lokaler
• Hjälpa föreningar att hitta 

lämpliga lokaler
• Regler för uthyrning

• Hjälpa föreningar att hitta 
finansiering för 

nybyggnation av lokaler



  

 

Tjänsteskrivelse 
 

1 (1) 

2021-08-19  TN 2021/53 
 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 

Driftsbidrag för IFK Lindesberg 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Att driftsbidrag till IFK Lindesberg behandlas som normal ansökan om 
driftbidrag. 

• Att de 200 000 kr som tidigare tillfallit IFK Lindesberg årligen genom 
avtal förs över till den allmänna potten för driftsbidrag. 

 

Ärendebeskrivning 
Lindesberg Kommun har haft avtal med IFK Lindesberg som avsåg 
driftsbidrag till Fotbollshallen vid Fritidsbyn. Avtalet gällde 2011-2020 och 
omfattade 200 000 kr per år i driftsbidrag till fotbollshallen. 
 
Sedan avtalet gick ut fick IFK Lindesberg även för 2021 200 000 kr i 
driftsbidrag i väntan på att frågan om nytt avtal skulle tas upp. 
 
Det finns ingen orsak varför IFK Lindesberg ska ha ett fastställt driftsbidrag 
utan de kan årligen söka driftsbidrag på samma villkor som alla andra 
föreningar. De 200 000 kr som garaterats IFK Lindesberg överförs till potten 
för driftsbidrag. 

 
 

Magnus Sjöberg Jonas Andersson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 
Fritidskonsulent meddelar beslutet till IFK Lindesberg. 
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    TN 2021/70 

 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 

Information om Demokratidagen 2021 

Förslag till beslut 

 
Tillväxtnämnden tackar för informationen. 
 
Tillväxtnämnden utser xx att företräda oppositionen vid demokratidag för 
ungdomar 26–27 oktober 2021. 

Ärendebeskrivning 

Demokratidagen inrättades utifrån en motion som antogs av 
kommunfullmäktige 2016 där det föreslogs att en årlig demokratidag införs. 
Vid dagen ska politiker och representanter för kommunens förvaltningar 
träffar unga i kommunen för diskussion om gemensamma frågeställningar 

Syftet med demokratidagen är att för kommunen lyssna till ungas synpunkter 
inom olika områden och möjliggöra för ungdomar att påverka i olika frågor. 
Det ska även öka deras kunskaper av hur de kan föra fram sina åsikter i 
kommunen. Det som framförs under dagen ska vara en del av underlagen till 
de kommunala besluten och möjliggöra för kommunen att på ett (av flera) 
systematiska sätt få in ungas tankar och åsikter. 

Målgruppen för demokratidagen är unga 13–25 år som är boende eller 
studerande i Lindesbergs kommun, samt förtroendevalda och representanter 
från kommunens verksamheter. 

Deltagande på Demokratidagen ska vara en (1) representant från varje parti i 
kommunfullmäktige, presidiet för kommunfullmäktige, oppositionsråd, 
ordförande och en (1) företrädare för opposition i barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden samt tillväxtutskottet i kommunen.  

Politikernas roll under dagen är att företrädda kommunen som helhet, lyssna 
aktivt och ta med ungdomarnas tankar, synpunkter och åsikter tillbaka till 
sina organisationer och politiska organ för att kunna användas som underlag i 
deras fortsatta politiska arbete. 

I år sker demokratidagen uppdelat utifrån ålder den 26-27 oktober, i digitalt 
format. 

 

Magnus SJöberg Helena Randefelt 
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 
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För åtgärd: 

Arbetsgrupp för demokratidag 
 

Bilagor: 

Riktlinjer för demokratidag 
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Demokratidag för ungdomar 
Kommunstyrelsen 

Strategi 
Plan/program 
» Riktlinje
Regler och instruktioner
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1. Bakgrund 
Demokratidagen inrättades utifrån en motion som antogs av kommunfullmäktige 2016 där det 
föreslogs att en årlig demokratidag införs. Vid dagen ska politiker och representanter för 
kommunens förvaltningar träffar unga i kommunen för diskussion om gemensamma 
frågeställningar. Det stöds även av kommunens tidigare Ungdomspolitiska strategi gällande 
till och med 2016, där följande stod  
Politiker och representanter för kommunens förvaltningar träffar årligen unga i kommunen för 
diskussion om gemensamma frågeställningar. 
Målen för Sveriges ungdomspolitik är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha verklig 
tillgång till inflytande och verklig tillgång till välfärd. 

1.1. Syfte  
Syftet med demokratidagen är att för kommunen lyssna till ungas synpunkter inom olika 
områden och möjliggöra för ungdomar att påverka i olika frågor. Det ska även öka deras 
kunskaper av hur de kan föra fram sina åsikter i kommunen. 
Det som framförs under dagen ska vara en del av underlagen till de kommunala besluten och 
möjliggöra för kommunen att på ett (av flera) systematiska sätt få in ungas tankar och åsikter. 

1.2. Målgrupp 
Målgruppen för demokratidagen är unga 13–25 år som är boende eller studerande i 
Lindesbergs kommun, samt förtroendevalda och representanter från kommunens 
verksamheter. 

2. Organisation 
2.1. Arbetsgrupp och styrgrupp 

Arbetet ska samordnas av folkhälsostrateg och ska tillsammans med kommunens 
utvecklingsstrateger utgöra arbetsgruppen. Styrgrupp för arbetet ska presidiet för 
kommunfullmäktige vara. En kontinuerlig dialog ska hållas mellan styrgrupp och arbetsgrupp. 
Kanslienheten ska vara behjälpliga för utskick till berörda politiker samt för stöd vid 
framtagande av kommunikativt material med koppling till dagen. 

2.2. Finansiering 
Finansieringen för den årliga demokratidagen kommer från kommunfullmäktiges budget. 
Kostnaderna ska godkännas av kommunfullmäktiges ordförande i samråd med kanslichef.  
80 000 kr avsätts årligen från kommunfullmäktiges budget till genomförandet av 
demokratidagen.  
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2.3. Årshjul 

Redovisning resultat från 
USS, KS och nämnder 

Sammanställning 
och återkoppling 
till 
kommunstyrelsen 

Demokratidag V 
42/43 

Förberedelser, 
rekrytering av 
ungdomar, 
förankring politiker 
mm 

Budgetarbetet 
inleds 

Budgetarbetet 
fortsätter 

Förberedelser, 
rekrytering av 
ungdomar, 
förankring politiker 
mm 

Sammanställning 
och återkoppling 
till ungdomar 

Förberedelser för arbetsgrupp 
och styrgrupp, förslag på tema, 
upplägg mm 
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2.4. Förankring 
Arbetsgruppen ansvarar för förankring på olika sätt gentemot politiker, verksamheter och 
chefer.  
Denna dag kan ses som en del av skolans demokratiarbete. Med fördel kan verksamheten 
planeras så att det specifikt kan arbetas med vissa demokratifrågor innan denna dag. 
I detta arbete är elevråden på skolorna en viktig aktör. 
För att Demokratidagen på bästa sätt ska förankras så ska arbetsgruppen bjudas in till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens berörda ledningsgrupper för att ge 
information. 
Förankring av förarbete och efterarbete av demokratidagen bör skrivas in i varje förvaltnings 
årshjul och verksamhetsplan 

3. Dagens genomförande
Det är ungdomarna som ska stå i centrum under dagen, antalet politikerrepresentanter och 
representanter från kommunens förvaltningar och bolag bör inte överstiga 1/3 av antalet 
ungdomar.  

3.1. Politisk representation 
Deltagande på Demokratidagen ska vara en (1) representant från varje parti i 
kommunfullmäktige, presidiet för kommunfullmäktige, oppositionsråd, ordförande och en 
(1) företrädare för opposition i barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt 
tillväxtutskottet i kommunen. Politikernas roll under dagen är att företrädda kommunen som 
helhet, lyssna aktivt och ta med ungdomarnas tankar, synpunkter och åsikter tillbaka till sina 
organisationer och politiska organ för att kunna användas som underlag i deras fortsatta 
politiska arbete. 

3.2. Förvaltningar och bolag representation 
Alla kommunens förvaltningar samt berörda kommunala bolag ska representeras under dagen 
utifrån behov och tema. Förvaltningschef/verksamhetschef VD utser vem/vilka som ska delta. 

3.3. Återkoppling 
Återkoppling sker till utskottet stöd och strategi, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
För varje år ska frågan om hur övrig återkoppling ske vara en del av den ordinarie planeringen 
där arbetsgruppen och kommundirektörens ledningsgrupp tillsammans ser hur det ska gå till 
och hur det kan göras på bästa sätt utifrån dagens upplägg. Det är viktigt att återkoppling dels 
sker inom den politiska strukturen för att nå verkan och dels att återkoppling sker till 
ungdomarna i form av information eller liknande.  
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