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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

2019-01-21  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2019-01-21 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kommunhuset, kl. 9:00-11:55 

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

Övriga deltagare: Linda Svahn (S) ersättare som ej tjänstgör  
Susanne Karlsson (C) ersättare som ej tjänstgör  
Fredrik Vessling (V) ersättare som ej tjänstgör  
Markus Lundin (KD) ersättare som ej tjänstgör  
Fredrik Rosenbecker (SD) ersättare som ej tjänstgör  
Henrik Arenvang, kommundirektör  
Erika Johansson, sekreterare  
Carina Fyrpihl, personalchef §1 
Andreas Ericsson, IT-chef §1 
Gunilla Sandgren, ekonomichef § 1-2 
Anna Ljungsten, kommunjurist/dataskyddsombud § 2 
Peter Björklund, folkhälsochef Folkhälsoteamet norra Örebro län § 3-4 
Malin Ivlove, säkerhetskoordinator Nora och Lindesberg § 5 
 

  
Utses att justera Jonas Bernström (S) med Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare. 
Justeringens plats 
och tid: 

Måndag 28 januari på sekreterarens rum. 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________ 
Erika Johansson 

 
Paragraf 

 
1 - 5 

 
Ordförande 

 
_____________________________________________________ 
Irja Gustavsson 

 
Justerare 

 
_____________________________________________________ 
Jonas Bernström 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§1/19 Information om utskottet för stöd och strategi 
  
§2/19 Information om dataskyddsförordningen / GDPR 
  
§3/19 Implementering och tillämpning av barnkonventionen 
  
§4/19 Information om demokratidag för ungdomar 
  
§5/19 Information om krisledningsnämnd 
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Utskottet för stöd och strategi 
 

2019-01-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §1/19   Dnr:  
 
Information om utskottet för stöd och strategi 
 
Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Henrik Arenvang informerar utskottet om: 
 
• Organisation och verksamhetsprocesser  
• Reglemente 
• Övergripande uppgifter för utskottet för stöd och strategi 
• Politikerutbildning 

 
Ekonomichef Gunilla Sandgren informerar om ekonomienheten, 
kanslienheten och måltidsenheten. 
 
Personalchef Carina Fyrpihl informerar om personalenheten. 
 
IT-chef Andreas Ericsson informerar om IT-enheten. 

  
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet för stöd och 
strategi ska tacka för informationen. 
 
_____ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §2/19   Dnr:  
 
Information om dataskyddsförordningen / GDPR 
 
Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen och uppdrar 
till personalenheten att informera samtliga medarbetare om riktlinje 
för hantering av e-post och telefoni. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunjurist/dataskyddsombud informerar utskottet om: 
 

• Allmänna dataskyddsförordningen, General Data  
Protection Regulation (GDPR) 

• Personuppgift 
• Känslig personuppgift 
• Extra skyddsvärda (integritetskänsliga) personuppgifter 
• Hantering av e-post 
• Riktlinje för hantering av e-post och telefoni 
• Personuppgiftsincidenter 
• Anmälan av personuppgiftsincident 
• Uppföljning och åtgärder efter personuppgiftsincident 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet för stöd och 
strategi ska tacka för informationen samt uppdra till personalenheten 
att informera samtliga medarbetare om riktlinje för hantering av e-
post och telefoni.  
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Personalenheten 
 
För kännedom 
Kommunjurist/dataskyddsombud 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §3/19   Dnr: KS 2018/208 
 
Implementering och tillämpning av barnkonventionen 
 
Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta att 
uppdra åt kommundirektör att utarbeta en övergripande strategi för 
implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter, 
barnkonventionen. Delredovisning ska presenteras för utskottet för 
stöd och strategi vid sammanträdet den 19 augusti 2019.  

 
Ärendebeskrivning 
 
Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera FN:s 
konvention om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020. 
   
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som 
den kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 
1989. Sverige antog och ratificerade barnkonventionen i september 
1990.  Det är ett rättsligt bindande dokument som innehåller 
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Alla offentliga 
verksamheter har ansvar att implementera samt att tillämpa att barns 
rättigheter tillgodoses. Som ett stöd i implementering och 
tillämpning av barnkonventionen finns sedan 2010 en nationell 
strategi, Strategi för att stärka barnet rättigheter i Sverige, vilken 
uttrycker grundläggande förutsättningar för att stärka barnets 
rättigheter i Sverige. 
 

• Lindesbergs kommun finns ett beslut fattat i kommun-
styrelsen från 1999 (Dnr 1999.0353) som anger några 
prioriterade artiklar för kommunen. I beslutet finns bland 
annat prioriterade artiklar att ta hänsyn till vid beslut och 
rekommendationer för det fortsatta arbetet såsom att alla i 
kommunernas verksamheter ges information om FN:s 
barnkonvention. Hur det arbetet har följts upp saknas  
vetskap om samt är ej dokumenterat. 
 

• Under ett år, från september 2013 till augusti 2014, deltog 
kommunen i ett projekt i länsdelen.  Då fick samtliga 
nämnder i kommunen en genomgång om barnkonventionen. 
Ett utbildningstillfälle om barnkonventionen genomfördes 
också för större delen av tjänstemännen på dåvarande 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

• I en revisionsrapport från våren 2016 (Dnr 2016/231) är den 
övergripande bedömningen att det som görs i dagsläget till 
delar är ändamålsenligt men att kommunstyrelsen bör 
utveckla sin styrning för att säkerställa att barnkonventionen 
beaktas och tillämpas. Beslutet från 1999 bör uppdateras och 
förnyas. Nämndernas redovisning av sitt arbete med barn-
konventionen i verksamhetsberättelsen behöver förtydligas 
och formerna för dialog med barn och ungdomar behöver 
utvecklas. Positivt är att kännedom om barnkonventionen 
ökat i kommunen sedan projektåret 2013.  
 

• Från den 1 maj 2018 kommer folkhälsostrategen på uppdrag 
av kommundirektören att delta i SKL:s barnrättsnätverk (Dnr 
AKK2016/287). Folkhälsostrategen har uppdrag och mandat 
att arbeta i hela kommunens organisation. Uppdraget innebär 
att bättre koppla barnrätten och barnkonventionen till ledning 
och styrning samt att utveckla det systematiska arbetet i 
kommunen men även att synliggöra, konkretisera och 
utveckla tillämpning av barnrätten. 
 

Ärendets beredning 
 
Folkhälsostrateg har gått igenom tidigare tagna beslut och rapporter 
och har utifrån det sedan skrivit synpunkter och förslag till 
ändringar. 
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 
 
Sedan dessa beslut antogs och aktiviteter genomförts har politik och 
tjänstemannaorganisation till delar förändrats. Det saknas en 
kommunövergripande strategi kring arbetet med barnets rättigheter.   
 
Inför implementeringen av barnkonventionen som lag 2020 behövs 
ökad kunskap om vilka krav FN:s konvention om barnets rättigheter 
ställer på politiska beslut och kommunala verksamheter. Påbörja ett 
arbete för att omsätta densamma i verksamhetsplanering och 
vardagsnära arbetssätt och rutiner. Kommunen behöver ersätta de 
befintliga besluten med en kommunövergripande strategi som bland 
annat innehåller en helhet, implementering, kunskapshöjande 
insatser och systematisk uppföljning. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta att 
uppdra åt kommundirektör att utarbeta en övergripande strategi för 
implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter, 
barnkonventionen.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår bifall till förvaltningens 
förslag till beslut med tillägget att delredovisning ska presenteras för 
utskottet för stöd och strategi vid sammanträdet den 19 augusti 
2019. 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Folkhälsochef 
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  USS §4/19   Dnr:  
 
Information om demokratidag för ungdomar 
 
Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi fastställer datum för årets 
demokratidag till den 23 oktober 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Folkhälsochef Peter Björklund informerar utskottet om 
demokratidag för ungdomar. Demokratidagen inrättades utifrån en 
motion som antogs av kommunfullmäktige 2016. Vid dagen ska 
politiker och representanter för kommunens förvaltningar träffa unga 
i kommunen för diskussion om gemensamma förutsättningar. I 
årshjul för demokratidagen anges att den ska arrangeras en dag i 
vecka 42 eller 43.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi fastställer datum för årets 
demokratidag till den 23 oktober 2019. 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Folkhälsochef 
Kanslienheten 
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USS §5/19   Dnr:  
 
Information om krisledningsnämnd 
 
Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör presenterar utbildningsplan via Länsstyrelsen 
2019. Utbildningen består av fyra block som omfattar bland annat 
omvärldsläge, säkerhetsskydd, fullmaktslagar och roller i 
totalförsvaret samt totalförsvar i praktiken. 
 
 Säkerhetskoordinator Malin Ivlove informerar utskottet om: 
 

• Det svenska krishanteringssystemet 
• Grundprinciper för kommunens krisledningsarbete 
• Kommunens krisledningsorganisation 
• Krisledningsnämndens funktion 
• Reglemente för krisledningsnämnd 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet för stöd och 
strategi ska tacka för informationen. 
 
_____ 
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