
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



Laxå

Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en 

överenskommelse om värdegrund, principer och åtaganden. 

http://www.laxa.se/download/18.52744dce13a954c973ae/1352968497885/%C3%96verenskomme

lse+om+samverkan+mellan+f%C3%B6reningslivet+och+Lax%C3%A5+kommun.pdf

http://www.laxa.se/download/18.52744dce13a954c973ae/1352968497885/%C3%96verenskommelse+om+samverkan+mellan+f%C3%B6reningslivet+och+Lax%C3%A5+kommun.pdf


Befolkningssammansättni

ng

Låg andel barn, unga vuxna upp till 45 år, hög andel äldre.



Befolkningen

Befolkningen har minskat de senaste 10 åren, 

andelen 65+ har dock ökat i antal. Antalet 25-34 

åringar har gått upp de senaste 4 åren. 



Barnfattigdom

1/5 del av barn 0-17 år har utländsk bakgrund

34% av dessa befinner sig i ekonomisk utsatthet, 5% utan 

utländsk bakgrund är i ekonomisk utsatthet. Totalt befinner sig 

100 barn i ekonomisk utsatthet. Laxå sticker inte ut. 



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

Laxå har tre boenden för ensamkommande och tar 

emot ungdomar från andra kommuner, vilket gör 

att deras siffror inte berättar hela sanningen. 



Fysisk aktivitet

Vuxna

Andelen män 35-49år som rör sig enligt rekommendationen är lägst i länet. Totalt sett 

har Laxå näst lägst andel i den vuxna befolkningen som uppnår rekommendationen.  

Männen i Laxå sticker även ut 

negativt gällande den höga andelen 

med stillasittande fritid. 



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.



Fysisk aktivitet

Unga

Rekommendationen ligger på minst 60 min/ dag. Årskurs 7 (1/3) och 9 (1/5) sticker 

ut negativt jämfört med länsdelen. I årskurs 2 på gymnasiet sticker Laxå inte ut, men 

det är fortfarande endast ca ½ som når upp till rekommendationen. 



Fysisk aktivitet

unga

Hög andel i årskurs 7 som ”aldrig” tränar så att man svettas. Lågt antal 

svarande gör att statistiken inte går att få könsuppdelad. 



Föreningsaktivitet

unga

Årskurs 7 ligger i paritet med övriga länsdelen, årskurs 9 sticker ut negativt. 

Könsuppdelad statistik finns ej att tillgå.



Hälsa

unga

Relativt få som svarat att de mår mycket bra/ bra i årskurs 9. Ej könsuppdelad statistik.



Hälsa

Vuxna

Män 35-79 år uppger i lägre utsträckning att de mår mycket bra/ bra än övriga länet. 



Hälsa

Unga

Hög andel pojkar i Laxå som har en övervikt. Sticker ut negativt gällande fetma i årskurs 7 och 9. 



Funktionsnedsättningar

unga

Hög andel med funktionsnedsättningar. Läs och skrivsvårigheter utgör den största 

andelen funktionsnedsättningar. 



ANDT

Unga

Hög andel årskurs 9 som provat alkohol, endast ¼ som helt avstått, jämfört 

med nästan ½ i övriga länsdelen. Även hög andel som druckit ”nyligen” i 

Laxå årskurs 9 jämfört med länsdelen.  



ANDT

unga

Lägre andel årskurs 9 som helt avstått rökning än övriga länsdelen, även hög andel som röker/ snusar dagligen årskurs 9 än 

övriga länsdelen. 



ANDT

Unga

Relativt låg andel som har en liberal syn på hasch/ marijuana. 



SISU-Timmar

SISU-timmar/ innevånare= 0,18 h/ 

person



Idrottslyftet

Anläggningsstöd

2012 Finnerödja IF – Energibesparande åtgärder – 220.000:-

2014 Laxå Skytteförening – Utbyggnad av skjutbana – 150.000:-

Både rekrytering, anläggning och SISU-idrottslyft har tillfallit föreningar i Laxå.

summa förening utbetalare syfte

0 Laxå Orienteringsklubb Svenska Orienteringsförbundet Träningsverksamhet

1000 Laxå Ridklubb Örebro Läns Idrottsförbund Skolsamverkan

2000 Laxå Orienteringsklubb Örebro Läns Idrottsförbund Skolsamverkan

1000 Laxå Orienteringsklubb Örebro Läns Idrottsförbund Skolsamverkan

6800 Sportfiskeklubben Vattnan Svenska Castingförbundet Utbildning

0 Laxå Skytteförening SISU Idrottsutbildarna Örebro Analysarbete

4505 Laxå Skytteförening SISU Idrottsutbildarna Örebro Föreningens styrdokument

4505 Laxå Skytteförening SISU Idrottsutbildarna Örebro Föreningens styrdokument

740 Laxå Idrottsförening Örebro Läns Fotbollförbund Utveckling av tävlingsformer

3500 Laxå Idrottsförening Örebro Läns Fotbollförbund Träningsverksamhet



Lok-stöd

2014

Deltagartillfällen flickor: 2080

Deltagartillfällen pojkar: 7047

2014

1182 sammankomster

En fortsatt minskning trots de 

större inklusionskriterierna.



Samarbetsföreningar



Medskick-LAxå

• Till kommunen
– Hög andel äldre

– Hög andel vuxna med låg fysisk aktivitet/ stillasittande

– Låg andel barn som uppnår rekommendationen kring fysisk aktivitet

– Alkoholkonsumtion bland unga

• Till föreningar
– Hög andel äldre, hur engagera dessa

– Finns många barn i behov av fysisk aktivitet som i dag inte nås

– Hög andel med utländsk bakgrund

– Alkoholkonsumtion bland unga


