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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2018-12-03  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2018-12-03 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

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

 

 

  

Plats och tid: 

 
Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-11:50 

Beslutande: Bengt Storbacka (S) 

Margareta Ahlm (S) 

Anniette Lindvall (M) 

Mats Seijboldt (SD) 

John Omoomian (S) 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Christina Pettersson (C) för Susanne Karlsson (C) 

 

 
Övriga deltagare: Erika Johansson, sekreterare 

Henrik Arenvang, kommundirektör 

Andreas Ericsson, IT-chef § 49 

Louise Auer, kostchef § 50-51 

Malin Ericsson, kostchef för mottagningsköken inom skolan § 50-51 

Åsa Viggeborn, integrationskoordinator § 53 

Airie Tervaniemi, samordnare finskt förvaltningsområde § 54 

 

 

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

och tid: 
Tisdag 11 december kl. 14.00 på sekreterarens rum. 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

Erika Johansson 

 

Paragraf 

 

48 - 57 

 

Ordförande 

 

_____________________________________________________ 

Bengt Storbacka 

 

Justerare 

 

_____________________________________________________ 

Christina Pettersson (C) 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2018-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 

§48/18 Lägesrapport om samverkansformer mellan äldre och barn för att 

skapa olika träffpunkter 

  

§49/18 Lägesrapport om IT-effektiviseringar 

  

§50/18 Avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna restauranger 

  

§51/18 Kostpolitiskt program  

  

§52/18 Information om slutrapport av samverkansprojekt Norrsken  

  

§53/18 Information om stöd och service på finska i kommunens 

verksamheter - lagförändringar år 2019 

  

§54/18 Information om uppdrag för strateger 

  

§55/18 Integrationsprogram för Lindesbergs kommun 

  

§56/18 Information om social hållbarhet 

  

§57/18 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2018-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §48/18   Dnr: KS 2018/367 

 

Lägesrapport om samverkansformer mellan äldre och 

barn för att skapa olika träffpunkter 
 

Beslut 

 

Ärendet utgår. 

  

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2018-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §49/18   Dnr:  

 

Lägesrapport om IT-effektiviseringar 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

IT-chef Andreas Ericsson ger utskottet lägesrapport om IT-

effektiviseringar och digitalisering.  

 

Microsoft Office 365 infördes 2017 och har bland annat medfört 

ökad kvalitet och tillgänglighet, fler administrativa programvaror 

samt minskad administration. 

 

Ökad kvalitet inom informationssäkerhet, bättre kontroll och ökad 

samverkan med samarbetsparterns har systemförvaltningen under 

2018 resulterat i. Under 2018 har också kommunens nätverkskonto 

AD (Active Directory/katalog för användare) och personal-

administrativa systemet Personec integrerats vilket inneburit ökad 

kvalitet, riktighet av information och säkerhet samt minskad 

administration. 

 

Under 2019 kommer ett digitaliseringsteam startas upp, med 

deltagare från verksamheterna samt IT-enheten.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

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

strategi ska tacka för informationen. 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2018-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §50/18   Dnr: KS 2018/471 

 

Avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna 

restauranger 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta om prisjusteringar för avgifter för 

kostnader vid måltidsenhetens öppna restauranger enligt  

kostchefens förslag daterat den 28 november 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 

På grund av ökade livsmedel-, personal- och övriga kostnader 

föreslås en höjning av priset på dagens lunch, matlådor och 

kuponghäften på de öppna restaurangerna Tallen, Grönboda, 

Ekgården, Vedevågsskolan och för Café Milan. 

 

Prisjusteringen planeras gälla från och med årsskiftet 2018/2019.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

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

strategi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta om prisjusteringar för avgifter för kostnader vid 

måltidsenhetens öppna restauranger enligt kostchefens förslag 

daterat den 28 november 2018. 

 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen / Kommunfullmäktige 

 

För kännedom: 

Måltidsenheten 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2018-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §51/18   Dnr: AKK2016/288 

 

Kostpolitiskt program  
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta kostpolitiskt program. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Utskottet för stöd och strategi beslutade den 15 oktober 2018 § 38 

att bjuda in kostchefen till utskottets sammanträde den 3 december 

2018 för uppföljning och slutligt kostpolitiskt program för att kunna 

ge förslag till beslut i kommunstyrelsen. Kostchef inkom den 22 

november 2018 med slutligt kostpolitiskt program. 

 

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 samt   

   Länsstyrelsen i Örebro län. 

 

Utskottet remitterade den 25 maj 2018 USS § 26/18 förslaget till 

barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 

 

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

uppdrag att ta fram förslag till kostpolitiskt program. I programmet 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2018-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

presenteras kommunens politiska viljeriktning gällande måltider 

samt riktlinjer för skola, förskola, särskilt boende, hemtjänst, 

skolkafeterior och 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 för stöd och 

strategi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att anta kostpolitiskt program. 

 

 

___ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen / Kommunfullmäktige 

 

För kännedom 

Kostchef 

Förvaltningschef för socialförvaltningen 

Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2018-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

  USS §52/18   Dnr: KS 2017/436 

 

Information om slutrapport av samverkansprojekt 

Norrsken  
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen. 

  

Ärendebeskrivning 

 

Integrationskoordinator Åsa Viggeborn informerar utskottet om 

slutrapport från samverkansprojektet Norrsken. Norrsken är ett 

integrationsprojekt i Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommun i 

samverkan med Region Örebro län, Arbetsförmedlingen och 

Migrationsverket som har pågått från den första mars 2016 och 

avslutas den sista december 2018. Uppgiften var att stimulera, 

engagera, stödja och samordna civila samhällsaktiviteter för 

nyanlända. Det skulle bidra till utvecklandet av goda exempel på 

aktiviteter för målgruppen och samverka med norra länsdelens 

folkhälsoteam. Projektet skulle engagera asylsökande/nyanlända i 

aktiviteter för att främja kontaktytor med etablerade invånare i 

kommunerna och medverka i myndighetssamverkan mellan statliga, 

regionala och kommunala aktörer. 

 

I Lindesbergs kommun har man bland annat arbetat med att upplysa 

asylsökande och nyanlända kring asylprocessen. De har fått hjälp 

och stöd att hitta olika typer av aktiviteter. Många insatser i projekt 

har varit i förebyggande syfte och det är därför svårt att påvisa vilka 

exakta effekter det har haft. Exempel på mätbara faktorer som 

bidragit till bättre välmående och integration är projektet Fokus 

Jämställdhet. Många asylsökande och nyanlända har under 

projekttiden fått en aktivare vardag vilket med stor sannolikhet lett 

till bättre välmående. Projektet har även bidragit till att flera 

personer kunnat anställas både via ansökta projektmedel men också 

efter olika praktikmöjligheter som lett till olika former av 

anställningar för nyanlända. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

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

strategi ska tacka för informationen. 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2018-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §53/18   Dnr: KS 2018/359 

 

Information om stöd och service på finska i 

kommunens verksamheter - lagförändringar år 2019 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Samordnare för finskt förvaltningsområde informerar utskottet om 

stöd och service på finska i kommunens verksamheter och de 

lagförändringar för nationella miniroteter som träder i kraft den 

första januari 2019 (Lag 2009:724 om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk). Lindesbergs kommun är sedan år 2012 finskt 

förvaltningsområde med särskilt ansvar för finsktalande med-

borgares rättigheter. Revideringen av lagen innebär att rättigheterna 

för nationella minoriteter förstärks. Kommuner och landsting blir 

skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete 

samt förankra dessa i verksamheterna. Lindesbergs kommun ska 

bland annat kunna erbjuda barnomsorg och äldreomsorg på finska 

samt se till att finska ska kunna användas i kontakter med 

myndigheter. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

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

strategi ska tacka för informationen. 

 

_____ 

Meddelas för kännedom: 

Förvaltningschef för tillväxtförvaltningen 

Förvaltningschef för socialförvaltningen 

Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen 

Samordnare finskt förvaltningsområde 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2018-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §54/18   Dnr:  

 

Information om uppdrag för strateger 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi ger kommundirektören i uppdrag att 

under vintern 2018/2019 se över kommunens organisation för 

strateger och strategiskt arbete för social hållbarhet samt anpassa 

organisationen utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunen har sedan år 2016 haft en organisation för ökad 

integration bestående av bland annat integrationsstrateg, 

integrationskoordinator och projektledare integration/Språkvän. 

Integrationsstrateg avslutar sin tjänst under januari 2019 och övriga 

sina uppdrag den sista december 2018. Eftersom flyktingsituationen 

idag ser annorlunda ut behöver organisationen ses över ur ett vidare 

perspektiv, där även verksamheter som till exempel finskt 

förvaltningsområde, pensionärers och funktionsnedsattas situation 

samt barns rätt enligt Barnkonventionen inkluderas. I samband med 

att också kommunstrateg avslutar sin tjänst i januari 2019 behöver 

även kommunövergripande kvalitetsgruppen och övriga strategiska 

funktioner ses över. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

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

strategi ger kommundirektören i uppdrag att under vintern 

2018/2019 se över kommunens organisation för strateger och 

strategiskt arbete för social hållbarhet samt anpassa organisationen 

utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar. 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Kommundirektör 

 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2018-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §55/18   Dnr: KS 2018/466 

 

Integrationsprogram för Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi ger kommundirektören i uppdrag att 

återkomma till utskottet med förslag till Integrationsprogram som 

inkluderas i ett socialt hållbarhetsprogram. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Integrationsprogram för Lindesbergs kommun är från 2011-09-06.  

Integrationsprogram ska utvärderas varje år av kommunstyrelsen 

och varje nämnd/bolag ska redovisa gjorda åtgärder. Detta har inte 

gjorts. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi ger kommundirektören i uppdrag att 

återkomma till utskottet med förslag på hur Integrationsprogrammet 

kan revideras eller ändras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår bifall till förvaltningens 

förslag till beslut med följande ändring:  

 

Utskottet för stöd och strategi ger kommundirektören i uppdrag att 

återkomma till utskottet med förslag till Integrationsprogram som 

inkluderas i ett socialt hållbarhetsprogram. 

 

Beslutsgång  

 

Ordförande frågar om utskottet för stöd och strategi kan besluta 

enligt förvaltningens förslag till beslut med Bengt Storbackas (S) 

ändringsförslag och finner att förslaget godkänns.  

_____ 

Meddelas för åtgärd: 

Kommundirektör 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2018-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §56/18   Dnr:  

 

Information om social hållbarhet 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2017 § 188 att ge 

kommundirektör i uppdrag att utreda möjligheterna att från och med 

nästa mandatperiod bilda ett råd för social hållbarhet, där fler 

grupper i samhället har möjlighet att delta. Arbete kring detta pågår. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

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

strategi ska tacka för informationen.  

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2018-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

  USS §57/18 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Utskottet för stöd och strategi: 

 

2018-08-28 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 

(beslutande)s sammanträde den 28 augusti 2018 §109 - 

Avsägelse av uppdraget som ersättare i utskottet för stöd 

och strategi från Virosa Viberg (SD) Dnr KS 2018/199. 

  

 

 

 _____ 
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