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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2020-10-13 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kommunhuset, kl. 9:00-09:20 

Beslutande: Jonas Bernström (S) 
Jonas Kleber (C), vice ordförande 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tom Persson (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Linda Svahn (S) för Irja Gustavsson (S) 
Fredrik Vessling (V) för Ulf Axelsson (V) 
Markus Lundin (KD) för Nils Detlofsson (L) 
 

Övriga 
deltagare: 

Mathz Eriksson (C), ej tjänstgörande ersättare 
Fredrik Rosenbecker (SD), ej tjänstgörande ersättare 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Anette Persson, controller 
Helena Randefelt, utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
 

Utses att 
justera 

Tom Persson (SD) med Jonas Bernström (S) som ersättare 

Justeringens 
plats och tid: 

Kanslienheten den 13 oktober 2020 kl. 12:00 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
16 - 18 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Kleber 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Tom Persson 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§16/20 Godkännande deltagande på distans 
  
§17/20 Delårsrapport januari-augusti 2020 för utskottet för stöd och 

strategi 
  
§18/20 Uppföljning av internkontroll januari-augusti 2020 för 

kommunledningskontoret 
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USS §16/20   Dnr:  
 
Godkännande deltagande på distans 
 
Beslut 

Ordförande godkänner att Mathz Eriksson (C), Markus Lundin 
(KD) och Fredrik Rosenbecker (SD) deltar på distans.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs 
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildförföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Förslag till beslut 

Ordförande godkänner att Mathz Eriksson (C), Markus Lundin 
(KD) och Fredrik Rosenbecker (SD) deltar på distans.  
_____ 
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USS §17/20   Dnr: KS 2020/206 
 
Delårsrapport januari-augusti 2020 för utskottet för 
stöd och strategi 
 
Beslut 

Utskottet för stöd och strategi godkänner delårsrapporten för 
perioden januari-augusti 2020 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Utskottet för stöd och strategi redovisar under perioden januari 
till augusti 2020 en positiv avvikelse på 5,8 Mnkr. De flesta 
enheterna redovisar ett överskott efter åtta månader. Det 
största överskottet finns på politisk verksamhet och det beror 
på att kommunstyrelsen projektmedel inte nyttjats fullt ut. 
Helårsprognosen är ett överskott med 3,3 Mnkr. 

Kommunledningskontoret har gjort en bedömning av de 
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål som utskottet för stöd och 
strategi har beslutat om, som redovisas i delårsrapporten. 
Förvaltningen har gjort en lägesbedömning utifrån de 
förutsättningar och framtidsutmaningar som finns. Covid-19 
pandemin har påverkan på förvaltningens olika verksamheter 
på olika sätt, och utmaningarna för framtiden ser olika ut för 
respektive enhet. 

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi godkänner delårsrapporten för 
perioden januari-augusti 2020 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
_____ 
 
För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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USS §18/20   Dnr: KS 2020/210 
 
Uppföljning av internkontroll januari-augusti 2020 för 
kommunledningskontoret 
 
Beslut 

Utskottet för stöd och strategi godkänner uppföljningen av 
internkontroll 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har i samband med 
delårsuppföljningen gjort en uppföljning av antagen 
internkontrollplan för 2020. Inför 2020 identifierades två större 
risker som skulle kunna påverka kvaliteten i utskottet för stöd 
och strategis grunduppdrag. Till samtliga risker finns en analys 
på åtgärder och förändringsarbete för att minska sårbarheten 
och riskerna. 

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi godkänner uppföljningen av 
internkontroll 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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