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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2020-09-08 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kommunhuset, kl. 9:00-12:00 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 
Jonas Bernström (S) 
Jonas Kleber (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Nils Detlofsson (L) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Fredrik Vessling (V) för Ulf Axelsson (V) 
Fredrik Rosenbecker (SD) för Tom Persson (SD) 
 

Övriga 
deltagare: 

Linda Svahn (S), ersättare som ej tjänstgör, §§ 10–14 
Sofie Krantz (S), ersättare som ej tjänstgör 
Göran Gustavsson (M), ersättare som ej tjänstgör 
Markus Lundin (KD), ersättare som ej tjänstgör, §§ 10–13 
Mathz Eriksson (C), ersättare som ej tjänstgör 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef § 10, 13 
Anette Persson, controller § 10 
Louise Auer, kostchef, § 13 
Airie Tervaniemi, samordnare för finskt förvaltningsområde, §§ 14–15 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
 

Utses att 
justera 

Jonas Bernström (S) med Fredrik Vessling (V) som ersättare 
 

Justeringens 
plats och tid: 

Kanslienheten den 14 september 2020 kl. 15.00 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
10 - 15 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustavsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Fredrik Vessling 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§10/20 Budget 2021 för kommunledningskontoret 
  
§11/20 Utvärdering av kommunens krisledningsarbete under 

coronapandemin 2020 
  
§12/20 Kommundirektören informerar om covid-19 i Lindesbergs 

kommun 
  
§13/20 Redogörelse för hur Måltidsenheten har påverkats och berörts 

av senaste tidens händelser kopplade till coronapandemin 
  
§14/20 Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och 

uppföljning (SOU 2020:27) Ku2020/01170/CSM 
  
§15/20 Verksamhets- och ekonomisk rapport för Finskt 

förvaltningsområde 2019 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §10/20   Dnr: KS 2020/135 
 
Budget 2021 för kommunledningskontoret 
 
Beslut 

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

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 
om minskade ramar enligt tabellen inom 
kommunledningskontorets verksamhetsområden. 
Ärendebeskrivning 

På grund av coronapandemin har budgetprocessen påverkats i 
tid och rum för kommunstyrelsen i Lindesberg.  

Endast ett budgetseminarium har ägt rum under 2020.  
Den 30 april med kommunstyrelsen, övriga budseminarium har 
inte genomförts på grund av coronapandemin.  

Därför föreslog kommunstyrelsen att ett budgetseminarium 
kommer ske torsdag 10 september 2020. 

Eftersom omvärlden och osäkerhet är stor inleds arbetet med 
att utskottet för stöd och strategi får uppdaterad information 
från tjänstepersonerna och ges möjlighet att kunna vara så 
förberedde som möjligt inför budgetseminarium med 
kommunstyrelsen 10 september. 

För kommunledningskontoret har fördelning av minskade 
ramar skett i dialog mellan kommundirektör och stabschefer. 
Uppdraget för kommunledningskontoret är att över 
planperioden 2020-2023 anpassa budget efter 
kommunfullmäktige beslut juni 2019. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi tacka för 
informationen och lägga den till handlingarna. 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi föreslå 
kommunstyrelsen besluta om minskade ramar enligt tabellen 
nedan inom kommunledningskontorets verksamhetsområden. 
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_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Stabs – och enhetschefer kommunledningskontoret 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §11/20   Dnr: KS 2020/150 
 
Utvärdering av kommunens krisledningsarbete under 
coronapandemin 2020 
 
Beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar för information om 
utvärdering av kommunens krisledningsarbete under 
coronapandemin 2020. 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen 
uppdra till kommundirektören att revidera dokument ”KS 
2019/311 Strategisk handlingsplan för krishantering” och att 
föra in i dokument att handlingsplanen ska årligen revideras och 
antas av kommunstyrelsen senast december varje år. 
Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun har aktiverat sin krisledningsorganisation 
sedan den 27 februari med anledning av Coronakrisen. 
Krisledningsarbetet hade pågått i tio veckor, när behovet av en 
utvärdering uppstod  

Lindesbergs kommun önskade att få en utvärdering av arbetet 
så här långt som en del av lärandet i denna helt unika situation. 
Utvärderingen ska ligga till grund för en dialog om eventuella 
förändring på kort sikt, behov av att revidera 
krishanteringsplanerna och underlag för en utbildningsinsats 
när krisen är över. 

En observation är att krisen omfattar all kommunal verksamhet 
samt att den är mycket långvarig i tid där vi idag inte vet när det 
är slut.  

Detta har medfört en typ av normalisering av krisen och med 
risk för att det blir två parallella ledningssystem, dels den 
ordinarie ledningsorganisationen dels 
krisledningsorganisationen. 

En krisledningsorganisation upprättas oftast för att hantera 
snabbt uppkomna situationer som den ordinarie organisationen 
inte klarar av. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för stöd och strategi tackar för information om 
utvärdering av kommunens krisledningsarbete under 
coronapandemin 2020. 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen 
uppdra till kommundirektören att revidera dokument ”KS 
2019/311 Strategisk handlingsplan för krishantering” och att 
föra in i dokument att handlingsplanen ska årligen revideras och 
antas av kommunstyrelsen senast december varje år. 
_____ 
För åtgärd: 
Kommundirektör 
För kännedom: 
Alla förvaltningar och nämnder 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §12/20   Dnr:  
 
Kommundirektören informerar om covid-19 i 
Lindesbergs kommun 
 
Beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen. 
Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Henrik Arenvang ger en kort uppdatering om 
Covid-19, tillika Coronaviruset, i Lindesbergs kommun. 
 
Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen.  
_______ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §13/20   Dnr: KS 2020/184 
 
Redogörelse för hur Måltidsenheten har påverkats 
och berörts av senaste tidens händelser kopplade till 
coronapandemin 
Beslut 

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

Kostchefen redogör för hur Måltidsenheten har påverkats och 
berörts av  senaste tidens händelser kopplade till 
coronapandemin. 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta 

Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
_____ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §14/20   Dnr: KS 2020/166 
 
Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning 
och uppföljning (SOU 2020:27) Ku2020/01170/CSM 
 
Beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. anta remissvar daterad 2020-08-20 som Lindesbergs 
kommuns yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Vi har kommenterat 7 delar i utredningen Högre växel i 
minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 
2020:27). Samtliga delar underlättar kommunernas arbete med 
nationella minoriteter. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

1. anta remissvar daterad 2020-08-20 som Lindesbergs 
kommuns yttrande. 

_____ 
 
För kännedom: 
Regeringskansliet, kulturdepartementet 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §15/20   Dnr: KS 2019/12 
 
Verksamhets- och ekonomisk rapport för Finskt 
förvaltningsområde 2019 
 
Beslut 
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. godkänna verksamhets- och ekonomisk rapport för Finskt 
förvaltningsområde 2019. 

Ärendebeskrivning 
Vi har lämnat den årliga ekonomiska rapporten till 
Länsstyrelsen i Stockholm som är tillsynsmyndigheten för 
Nationella minoritetslag-stiftningen.  

Vi har under 2019 nyttjat hela det statliga bidraget på 660 000 
kr.  

Rapporten beskriver hur medlen nyttjats, vilken verksamhet 
som skapats. I bilagan finns den ekonomiska rapporten till 
uppföljningsmyndigheten. 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

1. godkänna verksamhets- och ekonomisk rapport för Finskt 
förvaltningsområde 2019. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
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