
Kommunteam
För idrottens bästa – För vårt bästa



Syfte

Att utveckla formerna för samverkan mellan våra tre enheter

Att nyttja och samordna våra resurser och kompetenser på ett 
smartare sätt

Att uppnå förbättrad måluppfyllelse

Är vi överens?



Uppdrag

1. Fördjupning av befintlig statistik och andra villkor/ 

förutsättningar för varje kommun

2. Analysera resultaten

3. Utgå från verksamhetsmålen och ge förslag på  nya/ 

förändrade strategier, insatser och prioriteringar

4. Ge förslag och underlag för kommande års 

verksamhetsinriktning

5. Kontinuerligt följa och redovisa ÖLIF:s och SISU:s 

verksamhet i varje kommun



Södra länsdelen

Kumla

Hallsberg

Askersund

Lekeberg

Laxå



Befolkningssammansättning

Demografi
11 096 individer

Hög andel 65 +

Låg andel 25-45 år

2284 personer mellan 5-24 år



Befolkningen
Andelen 24 år och yngre har gått ned de 

senaste 10 åren. 

Andelen 65 år eller äldre har ökat markant 

senaste 10 åren. 



Fokus Askersund

Ekonomiska och sociala förutsättningar

Gruppen barn med utländskbakgrund löper en större risk att 

befinna sig i ekonomisk utsatthet. 

159 st barn i ekonomisk utsatthet



Integration

Kommun Platser 

ensamkomm

ande

Varav asyl

Örebro 140 50

Kumla 20 11

Hallsberg 11 11

Askersund 20 10

Lekeberg 18 9

Laxå 39 5

Ljusnarsberg 18 3

Nora 16 6

Hällefors 17 5

Lindesberg 30 10

Degerfors 28 5

Karlskoga 40 10



Fysisk aktivitet

Vuxna

Ca 60 % av den vuxna befolkningen i Askersund når upp till rekommendationen 

gällande fysisk aktivitet. Kvinnor i åldergruppen 80-84 år sticker dock ut negativt 

(små tal= svår tytt)

Kvinnor i kommunen sticker ut 

negativt gällande andelen med 

stillasittande fritid, män har en 

positivt ”låg” siffra jämfört med 

riket och länet.



Fysisk aktivitet

Vuxna
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Vill du öka din fysiska aktivitet: Andel procent som svarat ja, och tror att de klarar det 

själv/ ja men behöver stöd.

Stor andel vill öka sin 

fysiska aktivitet, främst 

gruppen yngre-äldre.



Fysisk aktivitet

Unga

Rekommendationen ligger på minst 60 min/ dag. I 7:an uppnår nästan hälften av alla 

pojkar rekommendationen och bland flickorna 1/3, annars når ca ¼  

rekommendationen. Bland årskurs 9 och 2 på gym ligger Askersund under 

länsdelssiffrorna. 



Fysisk aktivitet

unga

Flickor i Askersund sticker ut negativt jämfört med länsdelens siffror. I 

År 2 på gymnasiet sticker även pojkar ut negativt i Askersund.  



Föreningsaktivitet

unga

Ligger lågt bland flickor årskurs 7, ligger högt bland flickor år 2 gymnasiet. 

Pojkar år 2 gymnasiet sticker ut väldigt jämfört med länsdelen och länet i 

stort.



Hälsa

unga

Låg andel flickor årskurs 7 och 9 som uppger att de mår mycket bra/ bra. Sticker ut negativt 

i länsdelen och i länet totalt. Pojkar uppger svaret mycket bra/ bra i hög utsträckning 

jämfört med länet. 



Hälsa

Vuxna

Följer den allmänna trenden att den upplevda hälsan försämras med åldern och att män 

generellt sätt upplever sig ha en mycket bra/ bra hälsa i större utsträckning än kvinnor. 



Hälsa

Unga

Flickor ligger något över länsdelen gällande övervikt, pojkar årskurs 9 sticker ut jämför med länsdelen. Andelen 

pojkar med fetma i årskurs 7 och år 2 gymnasiet sticker ut negativt. 



Funktionsnedsättningar

unga

Generellt sätt en hög andel barn med funktionsnedsättningar, främst ”dolda”. 



ANDT

Unga

Det är generellt sett färre pojkar och flickor i Askersund som tackar nej till 

alkohol. Andelen som har druckit ”nyligen” är högre än övriga länsdelen, 

förutom pojkar år 2 gymnasiet som är färre.



ANDT

unga

Lägre andel flickor som helt avstått rökning än övriga länsdelen, även pojkar sticker ut negativt. Andelen som regelbundet 

röker/ snusar sticker ut något i årskurs 9.



ANDT

Unga

Flickor årskurs 7 och 9 har en liberalare syn på hasch/ marijuana än många 

övriga kommuner i länet. 



SISU-Timmar

SISU-timmar/ innevånare= 0,24 h/ 

person



Idrottslyftet
SummaFörening Utbetalare Syfte

1500 Seglarklubben Sjöfararna Svenska Seglarförbundet Policy/riktlinjer

5850 Askersunds Segel o MBS Svenska Seglarförbundet Utbildning

20000

Askersunds 

Gymnastikförening Svenska Gymnastikförbundet Material/utrustning

2000 Motorklubben Ran Svenska Bilsportförbundet Prova på-verksamhet

2000 Skyllbergs Skytteförening Örebro Läns Idrottsförbund Skolsamverkan

5250 Sjöängens Idrottsförening Svenska Basketbollförbundet Utbildning

740 Skyllbergs Idrottsklubb Örebro Läns Fotbollförbund

Utveckling av 

tävlingsformer

2000 IFK Askersund Örebro Läns Fotbollförbund Prova på-verksamhet

5250 IFK Askersund Örebro Läns Fotbollförbund Utbildning

4500 Skyllbergs Idrottsklubb Örebro Läns Fotbollförbund Träningsverksamhet

3500 IFK Askersund Örebro Läns Fotbollförbund Träningsverksamhet

Askersunds föreningar har i låg utsträckning tagit del av rekryteringspengar. Under 

2012 tog en förening emot 100 000 kr i anläggningsstöd. 



Lok-stöd

2014

Deltagartillfällen flickor: 9582

Deltagartillfällen pojkar: 10817

2014

2092 sammankomster

En fortsatt minskning trots de 

större inklusionskriterierna.



Analys

• För kommun att tänka på
– ANDT frågorna bör hanteras

– Övervikt

– Öka fysisk aktivitet bland unga 

– Upplevd hälsa bland flickor

• För föreningar
– Arbeta med ANDT bland medlemmarna

– Stor grupp som står utanför idrotten, rekrytera dessa

– Gruppen äldre ökar, är idrotten redo


