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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2018-05-25 

Anslaget sätts upp  Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 

  

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset Lindesberg, kl. 09:00-11:10 

Beslutande: Bengt Storbacka (S), ordförande 

Margareta Ahlm (S) 

Anniette Lindvall (M) 

Susanne Karlsson (C), vice ordförande 

Mats Seijboldt (SD) 

 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Christina Pettersson (C) för Bengt Evertsson (MP) 

 
Övriga deltagare: Christer Lenke, kommundirektör 

Erika Johansson, kanslienheten 

Andreas Ericsson, IT-chef § 22 

Nanette Danielsson, integrationsstrateg § 23 

Svante Forslund, projektledare Språkvän § 23 

Madde Gustavsson, förvaltningschef socialförvaltningen § 25 

 
Utses att justera Anniette Lindvall (M) med Christina Pettersson (C) som ersättare 

 
Justeringens plats 

och tid: 
Tisdagen den 29 maj kl. 13.00 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

Erika Johansson 

 

Paragraf 

 

22 - 27 

 

Ordförande 

 

_____________________________________________________ 

Bengt Storbacka 

 

Justerare 

 

_____________________________________________________ 

Anniette Lindvall 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 

§22/18 Information om digitaliseringens påverkan på verksamheterna 

  

§23/18 Medlemskap i Samarbetsorganisationen för flykting- och 

integrationsfrågor, SOFI 

  

§24/18 Svar på Motion från Bengt Storbacka (S) om ett hållbart och 

inkluderat samhälle för alla, om medlemskap i Unesco - LUCS 

  

§25/18 Samverkansformer mellan äldre och barn för att skapa olika 

träffpunkter 

  

§26/18 Remiss av kostpolitiskt program  

  

§27/18 Meddelanden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§22/18     

 

Information om digitaliseringens påverkan på 

verksamheterna 
 

Beslut 

 

  Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

IT-chef Andreas Ericsson ger utskottet information om 

digitaliseringens påverkan på verksamheterna. 

 

Digitalisering kräver fördjupad samverkan, exempelvis  

kring nya dataskyddsförordningen, Generad Data Protection 

Regulation, GDPR, med samverkan i grundregister och kring 

affärsmässig systemförvaltning såsom På maintenance management 

model, pm3. Systemförvaltning/IT-förvaltning utgör vanligtvis cirka 

80 procent av IT-budgeten. Förvaltningsverksamheten är ofta dold i 

linjestrukturen vilket gör den svår att styra. Genom att organisera 

denna verksamhet med hjälp av pm3 skapas ett stort utrymme för 

effektivisering och besparing. 

 

När förvaltningsstyrningen organiseras utifrån den verksamhet som 

ska stödjas flyttas fokus från teknik och leverantörer till ökad 

verksamhetsnytta. Styrning kan då ske efter verksamhetens behov 

och uppföljning av att investeringar får tänkt effekt underlättas. 

Med hjälp av en struktur för mål och målstyrning kopplad till 

förvaltningsportföljen blir det lättare att se hur förvaltningen bidrar  

i organisationen. Organisationens övergripande mål och strategier 

kopplas ihop med operativa mål och resursutnyttjandet 

effektiviseras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet för stöd och 

strategi tackar för informationen.  

_____ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§23/18   Dnr: KS 2018/203 

 

Medlemskap i Samarbetsorganisationen för flykting- 

och integrationsfrågor, SOFI 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi beslutar att ansöka om medlemskap i 

Samarbetsorganisationen för flykting- och integrationsfrågor, SOFI. 

Medlemsavgiften är 2 500 kronor per år och finansieras ur 

kommundirektörens anslag för integration. 

  

Ärendebeskrivning 

 

Integrationsstrateg Nanette Danielsson och projektledare  

Språkvän Svante Forslund ger utskottet information om  

samarbetsorganisationen för flykting- och integrationsfrågor,  

SOFI. SOFI vänder sig i första hand till personal inom kommunens 

flykting- och integrationsverksamhet och anordnar årligen två 

konferenser som berör aktuella företeelser inom verksamhets-

området. Ett 40-tal kommuner är medlemmar i organisationen. 

 

Organisationens arbete ligger i linje med det arbete som bedrivs 

inom Lindesbergs kommun och kommer att utgöra ett värdefullt 

nätverk som komplement till samarbetet inom Vem fn-nätverket. 

 

Medlemskapet innebär dessutom lägre deltagaravgift vid 

organisationens konferenser.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka föreslår utskottet för stöd och strategi 

besluta att ansöka om medlemskap i Samarbetsorganisationen för 

flykting- och integrationsfrågor, SOFI. 

 

Mats Seijboldt (SD) föreslår utskottet för stöd och strategi  

besluta att invänta beslutsunderlag om medlemskap i Samarbets-

organisationen för flykting- och integrationsfrågor, SOFI och att 

ärendet återkommer vid nästa sammanträde med utskottet. 
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Beslutsgång 

 

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att utskottet för 

stöd och strategi beslutat enligt Bengt Storbackas (S) förslag. 

 

Reservationer 

 

Mats Seijboldt (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 

förslag till beslut. 

 

 

_____ 
Meddelas för åtgärd 

Nanette Danielsson, integrationsstrateg 

Svante Forslund, projektledare Språkvän 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§24/18   Dnr: AKK2014/494 

 

Svar på Motion från Bengt Storbacka (S) om ett 

hållbart och inkluderat samhälle för alla, om 

medlemskap i Unesco - LUCS 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Socialdemokraterna har genom Bengt Storbacka i motion 2014/494, 

2014-12-01, föreslagit att kommunen ska ansöka om medlemskap i 

Unesco LUCS.  

 

Som medlem i Unesco LUCS ingå man i en kunskapsplattform 

bestående av aktörer som genom utbyte av goda exempel och 

inspiration arbetar gemensamt för att driva en utveckling mot ett 

hållbart interkulturellt samarbete. Som medlem får man stöd och 

vägledning i det interkulturella arbetet och får en nationell arena för 

sitt arbete. Unesco LUCS grundades 2014 av kommunerna 

Botkyrka, Eskilstuna och Malmö. 

 

Lindesbergs kommun samarbetar inom nätverket Vem fn med 

kommunerna Borlänge, Falköping och Nässjö och där har 

medlemskap diskuterats utifrån behovet av att arbeta för ett hållbart 

och inkluderande samhälle.  

 

Ett medlemskap ställer krav på organisationen att identifiera och 

utveckla minst ett projekt som matchar målen för Unesco LUCS och 

etablera en lokal organisation för arbetet samt utföra två årliga 

informationsaktiviteter och en årlig rapportering till Unesco LUCS. 

 

I Lindesbergs kommun finns en inriktning att tillskapa ett råd för 

mänskliga rättigheter som inkluderar nuvarande pensionärsråd och 

rådet för personer med funktionsnedsättning. Genomförs detta bör 

en tjänsteperson utses för administration av rådets möten och arbete 

utifrån rådets uppdrag. Det är då lämpligt att pröva ett medlemskap i 

Unesco LUCS då förutsättningar kan finnas för att arbeta enligt 

organisationens krav. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår bifall till förvaltningens 

förslag till beslut. 

 

 

_____ 
Meddelas för åtgärd 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§25/18    

 

Samverkansformer mellan äldre och barn för att skapa 

olika träffpunkter 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen och  

bjuder in förvaltningschef Madde Gustavsson till utskottets möte 

den 15 oktober 2018 för att ge en lägesrapport med presentation av 

den aktivitetsplan som barn- och utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen gemensamt arbetat fram. 

  

Ärendebeskrivning 

 

Socialförvaltningens förvaltningschef Madde Gustavsson  

informerar utskottet om socialförvaltningens och barn- och 

utbildningsförvaltningens samarbete kring samverkansformer  

mellan äldre och barn för att skapa olika träffpunkter. I dagsläget  

sker möten mellan äldre och barn främst vid högtider som 

midsommar och lucia. För att utreda förutsättningar kring 

samverkansformer och träffpunkter mellan barn och äldre har 

Madde Gustavsson och verksamhetschef för förskolan Kristina  

Öhrn bestämt att förvaltningarna gemensamt ska ta fram en 

aktivitetsplan för detta i augusti 2018. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet tackar för 

informationen och bjuder in förvaltningschef Madde Gustavsson  

till utskottets möte den 15 oktober 2018 för att ge en lägesrapport, 

med presentation av den aktivitetsplan som barn- och utbildnings-

förvaltningen och socialförvaltningen gemensamt arbetat fram. 

 

 

_____ 
Meddelas för åtgärd 

Förvaltningschef socialförvaltningen 

Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 

 

För kännedom 

Verksamhetschefer socialförvaltningen 

Verksamhetschefer barn- och utbildningsförvaltningen 

Integrationsstrateg Nanette Danielsson 
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USS §26/18   Dnr: AKK2016/288 

 

Remiss av kostpolitiskt program  
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi remitterar förslaget till kostpolitiskt 

program till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för 

svar senast den 31 augusti 2018. 

  

Ärendebeskrivning 

 

Utskottet för stöd och strategi vill remittera förslaget till 

kostpolitiskt program till socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden. 

 

Utskottet för stöd och strategi remitterade den 10 april 2018  

USS § 14/18 förslaget till kostpolitiskt program till: 

 

• Politiska partierna representerade i kommunfullmäktige i 

Lindesbergs kommun 

• Region Örebro län 

• Hushållningssällskapet Örebro 

• Lantbrukarnas Riksförbund Örebro 

• Pensionärernas riksorganisation Lindesberg 

• Sveriges pensionärsförbund Lindesberg 

• Ledning förskola, Lindesbergs kommun 

• Ledning skola, Lindesbergs kommun 

• Ledning hemtjänst, Lindesbergs kommun 

• Ledning särskilt boende, Lindesbergs kommun 

• Biträdande kostchef och kökschefer, Lindesbergs kommun 

• Socialförvaltningens dietist, Lindesbergs kommun 

• Ansvariga för skolkafeterior, Lindesbergs kommun 

• Skolsköterskor, Lindesbergs kommun 

• Kommunala pensionärsrådet 

• Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning 

 

Utskottet för stöd och strategi gav den 5 februari 2018 kostchefen i 

uppdrag att till utskottets sammanträde den 10 april 2018 ta fram 

förslag till kostpolitiskt program med mål för ekologiskt och 

närproducerat. I det kostpolitiska programmet presenteras 

kommunens politiska viljeriktning gällande måltider samt riktlinjer 

för skola, förskola, särskilt boende, hemtjänst, skolkafeterior och 
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måltidsenheten. Programmet och riktlinjerna ska fungera som ett 

stöd för att uppnå gemensamma målsättningar och även ge 

information till medborgare och andra intresserade om hur 

kommunen arbetar med att utveckla måltiderna.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet remitterar 

förslaget till kostpolitiskt program till socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden för svar senast den 31 augusti 2018. 

 

 

_____ 
Meddelas för åtgärd 

Kostchef 

Måltidsekolog 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 
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USS §27/18 

 

Meddelanden 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Utskottet för stöd och strategi: 

 

2018-05-18 Ordförandebeslut: remiss av kostpolitiskt 

                       program, USS § 14/18, översänds även till                  

                       Länsstyrelsen i Örebro län  

                       Dnr AKK2016/288 

  

 

  

2018-05-03 Månadsuppföljning mars 2018, KS § 66  

                       Dnr KS 2018/127 

  

 

 

 

 


