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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 
2019-12-02  

 

 

  

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-10:20 

Beslutande: Irja Gustafsson (S) 
Jonas Bernström (S) 
Jonas Kleber (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Nils Detlofsson (L) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Anette Persson, controller §42–44 
Malin Ivlove, säkerhetskoordinator §42–48 
Linda Svahn (S), ersättare som ej tjänstgör 
Mathz Eriksson (C), ersättare som ej tjänstgör 
Göran Gustavsson (M), ersättare som ej tjänstgör 
Markus Lundin (KD), ersättare som ej tjänstgör 
Fredrik Rosenbecker (SD), ersättare som ej tjänstgör 
 
 

Utses att 

justera 
Ulf Axelsson (V) med Tom Persson (SD) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten måndag den 9 december 2019 kl. 15.00 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
42 - 49 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Ulf Axelsson 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-12-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2019-12-02 

Anslaget sätts upp 2019-12-10   Anslaget tas ned 2020-01-01   

Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-12-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§42/19 Budget 2020 för utskottet för stöd och strategi 
  
§43/19 Verksamhetsplan för utskottet för stöd och strategi 2020 
  
§44/19 Internkontrollplan 2020 för kommunledningskontoret 
  
§45/19 Flytt av bilpoolen från ekonomienheten till 

arbetsmarknadsenheten 
  
§46/19 Utbildning totalförsvar genom Länsstyrelsen för utskottet för 

stöd och strategi tillika krisledningsnämnd 
  
§47/19 Utbildning för krisledningsnämnden 
  
§48/19 Granskning av kommunens krisberedskap 
  
§49/19 Mål och riktlinjer för minoritetspolitiska arbetet 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-12-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §42/19   Dnr: KS 2019/138 

 

Budget 2020 för utskottet för stöd och strategi 
 

Beslut 

 
Utskottet för stöd och strategi föreslå kommunstyrelsen att 
besluta om minskade ramar enligt tabellen nedan inom 
kommunledningskontorets verksamhetsområden. 
 

 Budget 2019 Förslag 
  Minskade ramar till 2020 

Kommunchef 3 625 - 550 
Kansli + politik 14 079 - 700 
Personalenhet 19 616 - 800 
Ekonomienhet 10 360 - 800 

IT-enhet 24 557 - 900 
Måltidsenhet 311 - 100 

Summa 72 548 - 3850 
 
Ärendebeskrivning 

 
I arbetet med budget 2020 har kommunstyrelsen fått uppdraget 
att minska sina verksamheters ramar med 11 mnkr. 
Kommunstyrelsen har fördelat mellan sina ansvarsområden, 
Utskottet för stöd och strategi (kommunledningskontoret), 
Tillväxtutskottet (tillväxtförvaltningen) och 
Samhällsbyggnadsförbundet enligt tabell nedan (år 2018–2020) 
 

                                              
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Utskottet för stöd och strategi föreslå kommunstyrelsen att 
besluta om minskade ramar enligt tabellen nedan inom 
kommunledningskontorets verksamhetsområden. 
 
 

 Budget 2019 Förslag 

  Minskade ramar till 2020 

Kommunchef 3 625 - 550 
Kanslienhet 14 079 - 700 
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Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-12-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Personalenhet 19 616 - 800 
Ekonomienhet 10 360 - 800 
IT-enhet 24 557 - 900 
Måltidsenhet 311 - 100 
Summa 72 548 - 3850 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår ändring till 
förvaltningens förslag att utskottet för stöd och strategi föreslår 
kommunstyrelsen besluta minska kanslienhetens effektivisering 
med 100 000 kronor för att istället ta den besparingen från de 
politiska kontona.  
 
Pär-Ove Lindqvist (M), Nils Detlofsson (L) och Tom Persson (SD) 
avstår från att delta i beslutet. 
 
Beslutsgång 

 
Ordförande frågar om utskottet för stöd och strategi kan besluta 
enligt förvaltningens förslag med Irja Gustavsson (S) 
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
 
För kännedom: 

Personalchef 
Ekonomichef 
IT-chef 
Kanslichef 
Måltidschef 
Kommundirektör 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-12-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §43/19   Dnr: KS 2019/138 

 

Verksamhetsplan för utskottet för stöd och strategi 
2020 
 

Beslut 

 
Utskottet för stöd och strategi föreslå kommunstyrelsen besluta 
 

1. Verksamhetsplan med grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål antas. 
 

2. Ekonomisk fördelning för utskottet för stöd och 
strategi år 2020 antas under förutsättning att 
tilldelad budgetram antas av 
kommunfullmäktige den 10 december 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny Styrmodell 
för ledning och styrning. Styrmodellen ska successivt införas 
2019 enligt antagen handlingsplan och ska gälla fullt ut från och 
med 2020. 

Enligt handlingsplanen ska grunduppdrag på nämndnivå, 
kvalitetsfaktorer på nämndnivå och nämndmål vara antagna 
senast i december 2019 för att gälla från år 2020. 

Den 11 november 2019 presenterade kommunledningskontoret 
material kring grunduppdrag och kvalitetsfaktorer för utskottet 
för stöd och strategi, samt hade en workshop tillsammans med 
utskottet kring vilka utvecklingsområden som ses som 
prioriterade för utskottet framöver.  

Kommunledningskontoret överlämnar därmed förslag till 
Verksamhetsplan för utskottet för stöd och strategi för 2020 för 
antagande. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Utskottet för stöd och strategi föreslå kommunstyrelsen besluta 
 

1. Verksamhetsplan med grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål och ekonomisk 
fördelning för utskottet för stöd och strategi år 
2020 antas. 
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Utskottet för stöd och 

strategi 
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2. Ekonomisk fördelning för utskottet för stöd och 
strategi år 2020 antas under förutsättning att 
tilldelad budgetram antas av 
kommunfullmäktige den 10 december 2019. 

 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Tom Persson (SD) föreslår följande ändring av förvaltningens 
förslag punkt 1 
 
1. Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och 

utvecklingsmål antas. 
 
Beslutsgång 

 
Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om utskottet för stöd och 
strategi kan besluta enligt förvaltningens förslag med Tom 
Persson (SD) ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 

_____ 
 
För kännedom: 

Enhetschefer kommunledningskontoret 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-12-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §44/19   Dnr: KS 2019/290 

 

Internkontrollplan 2020 för kommunledningskontoret 
 

Beslut 

 
Utskottet för stöd och strategi antar internkontrollplan för år 
2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 

 
En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs 
effektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet 
är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I 
praktiken handlar det om att ha ordning och reda. 
 
Kommunledningskontoret har utifrån ny Styrmodell för ledning 
och styrning tagit fram internkontrollplan utifrån vilka risker 
som kan göra att verksamheten inte klarar av att leverera sitt 
grunduppdrag. 
 
Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll KF § 
60/2004 2§ har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret 
för att tillse att det finns en god internkontroll i Lindesbergs 
kommun. 
 
I Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige beslutat ett 
Reglemente för internkontroll KF § 60/204 som syftar till att 
man med rimlig grad kan säkerställa att kommunen bedriver en 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig 
finansiell rapportering och information om verksamheten samt 
efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och tillämpningar 
mm. 
 
Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och är 
inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den ska ses som en 
del av arbetet med det systematiska kvalitetsledningssystemet 
och ett sätt för huvudman att utföra sin uppsiktsplikt av 
verkställigheten av det offentliga uppdraget. 

 
Internkontroll omfattar: 
 

• Uppföljning av kontrollmoment. 
• Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och riktlinjer 

följs i organisationens verksamheter. 
• Identifiering av brister. 
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• Planering och genomförande av åtgärder för att minimera att 
brister fortgår eller återupprepas. 

• Årlig sammanställning och analys som presenteras för 
huvudman. 

 
Förslag till beslut 

 
Utskottet för stöd och strategi antar internkontrollplan för år 
2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-12-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §45/19   Dnr: KS 2019/333 

 

Flytt av bilpoolen från ekonomienheten till 
arbetsmarknadsenheten 
 

Beslut 

 
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen och 
lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Från och med 1 januari 2020 kommer Arbetsmarknadsenheten 
att ta över ansvaret för kommunens bilpool. Det innebär både 
administration och service av kommunens 11 bokningsbara 
bilar samt administration av övriga verksamhetsbilar, idag 132 
bilar. Idag hanteras dessa av ekonomienheten. 
 
Förslag till beslut 

 
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen och 
lägger den till handlingarna. 
_____ 
 
För åtgärd: 

Ekonomienheten och tillväxtförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-12-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §46/19   Dnr: KS 2019/339 

 

Utbildning totalförsvar genom Länsstyrelsen för 
utskottet för stöd och strategi tillika 
krisledningsnämnd 
 

Beslut 

 
Utskottet för stöd och strategi tack för informationen och har 
tagit del av bilder som visats vid utbildningar i totalförsvar 
under 2019 
 
Ärendebeskrivning 

 
Utskottet för stöd och strategi har deltagit i utbildning, 
Totalförsvar, som har genomförts av Länsstyrelsen i Örebro 
under 4 halvdagar under 2019, totalt 16 timmar. 
 
Bilder som visas och har använts som utbildningsmaterial 
bifogas denna. Det är anteckningar från 4 utbildningstillfällen. 

Varje ledamot får ett kontaktkort med telefonnummer till 
samtliga ledamöter som kan användas för att sammankalla 
krisledningsnämnden på ett enkelt sätt. 

Förslag till beslut 

 
Utskottet för stöd och strategi tack för informationen och har 
tagit del av bilder som visats vid utbildningar i totalförsvar 
under 2019 
_____ 
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strategi 

 

2019-12-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §47/19   Dnr: KS 2019/340 

 

Utbildning för krisledningsnämnden 
 

Beslut 

 
Utbildning för krisledningsnämnden genomförs i samband med 
ordinarie möte 12 februari 9.30 – 12.00 
 
Ärendebeskrivning 

 
Alla kommunens verksamheter har ett ansvar för att vara 
utbildade, övade och förberedda för samhällsstörningar och 
extraordinära händelser. Vissa funktioner pekas ut i lagtext och 
styrdokument som särskilt avgörande och centrala. Dessa 
förväntas öva, utbildas och förberedas mer omfattande. 
 
Krisledningsnämnden övas och utbildas minst en gång per 
mandatperiod. 
 
Förslag till beslut 

 
Utbildning för krisledningsnämnden genomförs i samband med 
ordinarie möte 12 februari 9.30 – 12.00 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-12-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §48/19   Dnr: KS 2019/184 

 

Granskning av kommunens krisberedskap 
 

Beslut 

 
Utskottet för stöd och strategi tackar för uppdateringen gällande  
arbetet med åtgärderna i handlingsplanen utifrån 
revisionsrapporten ( KS 2019/184-1). 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommundirektör har för kommunstyrelsen presenterat 
åtgärder enligt en handlingsplan (KS 2019-08-27). 
 
Nulägesbeskrivning (november 2019) 

• Åtgärder A-F är klara 

• Åtgärd G pågår. 

• 2) Övriga rekommendationer 2 och 4 är genomförda. 

• 2) Övriga rekommendationer 1, 3 och 5 är ej genomförda. 
 
Förslag till beslut 

 
Utskottet för stöd och strategi tackar för uppdateringen gällande  
arbetet med åtgärderna i handlingsplanen utifrån 
revisionsrapporten ( KS 2019/184-1). 
_____ 
 
För åtgärd: 

Säkerhetskoordinator, Malin Ivlove 
IT-Chef, Andreas Ericsson 
Kommundirektör, Henrik Arenvang 
 
För kännedom: 

Kansliet 
Revisionen 
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USS §49/19   Dnr: KS 2019/298 

 

Mål och riktlinjer för minoritetspolitiska arbetet 
 

Beslut 

 
Utskottet för stöd och strategi uppdrar till kommundirektören 
att ta fram förslag till mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt 
arbete. Förslaget ska presenteras för utskottet under 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Sverige är sedan år 2000 ansluten till Europarådets 
ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den 
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Genom 
denna anslutning erkändes judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar som nationella minoriteter och jiddisch, 
romani chib, samiska, finska och meänkieli som minoritetsspråk. 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk gäller i hela Sverige. Lagen säger att 
minoritetsspråken ska skyddas och främjas, de nationella 
minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur och 
förvaltningsmyndigheter är skyldiga att informera om 
minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor. 

Från den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och 
skyldigheter stärks ytterligare. Kommuner och regioner är nu 
till exempel skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete.  

Utöver de allmänna bestämmelserna gäller särskilda rättigheter 
för finska, meänkieli och samiska inom så kallade 
förvaltningsområden. Lindesbergs kommun tillhör det finska 
förvaltningsområden sedan år 2012. 
 
Förslag till beslut 

 
Utskottet för stöd och strategi uppdrar till kommundirektören 
att ta fram förslag till mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt 
arbete. Förslaget ska presenteras för utskottet under 2020. 
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_____ 
 
För åtgärd: 

Kommundirektören 
Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Samordnare finskt förvaltningsområde 
 

 


