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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2018-08-15 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
  

Plats och tid: 
 

Bloggen/Messet, IT-enheten Lindeskolan, kl. 9:00-11:40 

Beslutande: Bengt Storbacka (S), ordförande 
Margareta Ahlm (S) 
Anniette Lindvall (M) 
Bengt Evertsson (MP) 
Susanne Karlsson (C), vice ordförande 
Mats Seijboldt (SD) 
John Omoomian (S) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Göran Gustavsson (-) § 28 för Susanne Karlsson (C) 
 

Övriga deltagare: Erika Johansson, sekreterare 
Göran Gustavsson (-), ersättare som inte tjänstgör § 29-36 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Kerstin Rogemyr, enhetschef ekonomienheten 
Anette Persson, controller ekonomienheten 
Louise Auer, kostchef § 29-30 
Carina Fyrpihl, personalchef § 31 
Christer Lenke, kommundirektör § 31-36 
Airie Tervaniemi, samordnare finskt förvaltningsområde § 32 
Anders Widegren, enhetschef It- och teleenheten § 33 
Malin Ivlove, säkerhetskoordinator § 34 
 

Utses att justera Mats Seijboldt (SD) med John Omoomian (S) som ersättare 
Justeringens plats 
och tid: 

Fredag den 17 augusti kl. 10.00 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________
Erika Johansson 

 
Paragraf 

 
28 - 36 

 
Ordförande 

 
_____________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
_____________________________________________________ 
Mats Seijboldt 
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Utskottet för stöd och strategi 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§28/18 Delårsrapport, nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 

2018 för kommunledningskontoret 
  
§29/18 Uppföljning av internkontroll januari-december 2018 för 

kommunledningskontoret 
  
§30/18 Rapport om Införande av kostpolitiskt program 
  
§31/18 Upphörande av riktlinjer för bisysslor 
  
§32/18 Kartläggning av sverigefinnarnas behov av service på finska 
  
§33/18 Lägesrapport fiberutbyggnad 
  
§34/18 Information om kommunens arbete med krisberedskap och civilt 

försvar 2018-2020 
  
§35/18 Mål och budget 2019 VP 2020-2021 för kommunledningskontoret 
  
§36/18 Råd för mänskliga rättigheter 
  
  

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (16)  
 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

2018-08-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §28/18   Dnr: KS 2018/287 
 
Delårsrapport, nämndernas verksamhetsberättelse 
januari - juni 2018 för kommunledningskontoret 
 
Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi godkänner verksamhetsberättelsen för 
perioden januari – juni 2018 för kommunledningskontoret och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. Uppföljningen av kostnader 
för måltider med redovisad budgetavvikelse delges barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen för ökad 
transparens. 
 
Ekonomienheten ska ge utskottet för stöd och strategi uppföljning 
kring pilotprojektet med införande av prognosmodulen i 
ekonomisystemet vid nästa sammanträde den 15 oktober 2018. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Ekonomienheten överlämnade verksamhetsberättelse för perioden 
januari – juni 2018 för kommunledningskontoret den 9 augusti 2018.  
 
Kommunledningskontoret prognostiserar ett +- 0 resultat vid årets 
slut. Inom kanslienheten har arbete med att utveckla en service-
webb pågått och en ny hemsida lanserades under juni månad. 
Personalenheten har infört ett nytt system för vikariehantering inom 
förskola, skola samt måltid. Telefoniavtal har tecknats med Nerikes 
Brandkår och Ljusnarsbergs kommun. Inom de strategiska 
funktionerna pågår arbetet med förenklat och effektivt styrsystem 
där kommunen deltar i ett projekt inom Sveriges Kommuner och 
Landsting tillsammans med sju andra kommuner. Inom kris- och 
beredskapsområdet har övningar och utbildningar genomförts inför 
en länsgemensam övning i slutet av åter i syfte att stärka 
kommunernas beredskap inom civilt försvar. Gemensamt för hela 
kommunledningskontoret är att arbete genomförts för att säkerställa 
att den nya dataskyddsförordningen efterlevs. Region Örebro län har 
antagit en utvecklingsstrategi för åren 2018–2030. För att nå de 
förväntade regionala målen är det viktigt att kommunerna aktivt 
bidrar till att utveckla regionen i enlighet med strategin.    
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet för stöd och 
strategi ska godkänna verksamhetsberättelsen januari – juni 2018  
för kommunledningskontoret och överlämna den till kommun-
styrelsen, samt att uppföljningen av kostnader för måltider med 
redovisad budgetavvikelse delges barn- och utbildnings-
förvaltningen och socialförvaltningen för ökad transparens. 

 
John Omoomian (S) föreslår att ekonomienheten ska ge utskottet  
för stöd och strategi uppföljning kring pilotprojektet med införande 
av prognosmodulen i ekonomisystemet vid nästa sammanträde  
den 15 oktober 2018. 

 
_____ 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
 
Meddelas för kännedom: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §29/18   Dnr: KS 2018/286 
 
Uppföljning av internkontroll januari - juni 2018  
för kommunledningskontoret 
 
Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi godkänner uppföljning av 
internkontroll januari – juni 2018 för kommunledningskontoret  
och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomienheten överlämnade uppföljning av internkontroll för 
perioden januari – juni 2018 för kommunledningskontoret den  
9 augusti 2018. Intern kontroll är en viktig del av styrningen och 
utvecklingen av verksamheten. Den syftar ytterst till att säkerställa 
att kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls, genom 
att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att följande uppnås:  
 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 
verksamheten 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Utskottet för Stöd och strategi godkänner uppföljningen av 
internkontrollplanen för januari - juni 2018 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet för stöd och 
strategi bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

_____ 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §30/18   Dnr: AKK2016/288 
 
Rapport om införande av kostpolitiskt program 
 
Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen. Kostchef   
ska ge utskottet uppföljning vid nästa möte den 15 oktober 2018 för 
att kunna ge förslag till beslut till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kostchef Louise Auer informerar utskottet om de remissvar som 
hittills kommit in och att barn- och utbildningsförvaltningen samt 
socialförvaltningen kommer att svara på remissen i september 2018. 
Därefter kommer sammanställning av remissvaren ske. 
 
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. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Utskottet för stöd och strategi gav den 5 februari 2018 kostchefen i 
uppdrag att ta fram förslag till kostpolitiskt program. I programmet 
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 ska tacka för 
informationen och att kostchef ska ge utskottet uppföljning vid nästa 
möte den 15 oktober 2018 för att kunna ge förslag till beslut till 
kommunstyrelsen. 
 

 
_____ 
Meddelas för åtgärd: 
Kostchef 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §31/18   Dnr: KS 2018/256 
 
Upphörande av riktlinjer för bisysslor 
 
Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att riktlinjerna för bisysslor 
upphör den 31 oktober 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 2005-12-19,  
Kf § 147/2005.  Det är relevant att avsluta nuvarande riktlinjer då 
skrivningen i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) ändrats. 
Hanteringen som riktlinjerna tar upp stämmer inte med det som 
(AB) nu har inskrivet. Övrigt innehåll i riktlinjerna är reglerat 
genom lag, avtal eller andra dokument antagna inom Lindesbergs 
kommun. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunledningskontoret föreslår att riktlinjerna för ”Bisysslor” 
upphör den 31 oktober 2018. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår bifall till förvaltningens 
förslag till beslut.  
 

 
_____ 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
 
Meddelas för kännedom: 
Personalchef 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §32/18   Dnr: KS 2018/273 
 
Kartläggning av sverigefinnarnas behov av service på 
finska 
 
Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi godkänner kartläggningen av 
sverigefinnarnas behov av service. 
 
Rapporten vidarebefordras till berörda förvaltningar för översyn av 
möjliga åtgärder för framtida behov av service på finska helt eller  
till väsentlig del för de kommunmedborgare som så önskar. 
 
Berörda förvaltningar får i uppdrag att rapportera förslag till  
åtgärder för hur de ska uppnå lagstiftarens förstärkta krav på  
stöd och service på finska till utskottet för stöd och strategis  
möte den 3 december 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt Förordningen 2009:1299, ska kommunen kontinuerligt göra 
kartläggningar för att kunna planera sin service för gruppen.  
I Lindesbergs kommun finns ca 2 600 sverigefinnar i tre 
generationer varav 585 är födda i Finland, dvs tillhör första 
generationen (april 2018).  
Fokus i kartläggningen har varit att ta fram information om vilken 
form av service på finska kan tänkas uppkomma i gruppen vad 
gäller Lindesbergs särskilda ansvarsdelar; barn- och äldreomsorg. 
Merparten av svaren berör äldreomsorgen. Av de 96 svaren kan man 
utläsa att nästan 80% tycker att det är viktigt få tala och höra finska 
varje dag eller nån gång i veckan. 68% uppger sig vilja ha någon 
form av finsk omsorg i framtiden. Formen av stöd var en 
flervalsfråga och där önskas boendealternativ med finsk personal 
42%, hemtjänst 38,6%, någon form av råd och stöd ville 35,2% ha 
och dagaktiviteter på finska av någon form ville 26,1% ha, samt 
finsktalande kontaktperson ville 11,4% ha. 
 
Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

1. Godkänna kartläggningen av sverigefinnarnas behov av 
service. 

2. Vidarebefordra rapporten till berörda förvaltningar för 
översyn av möjliga åtgärder för framtida behov av service på 
finska helt eller till väsentlig del för de kommunmedborgare 
som så önskar. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår bifall till förvaltningens 
förslag till beslut med följande tillägg: 
 

• Berörda förvaltningar får i uppdrag att rapportera förslag till  
åtgärder för hur de ska uppnå lagstiftarens förstärkta krav på 
stöd och service på finska till utskottet för stöd och strategis 
möte den 3 december 2018. 
 

 
 
_____ 
Meddelas för åtgärd: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Tillväxtförvaltningen 
 
Meddelas för kännedom: 
Samordnare finskt förvaltningsområde 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §33/18   Dnr:  
 
Lägesrapport fiberutbyggnad 
 
Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Enhetschef för It- och teleenheten Anders Widegren ger lägesrapport 
om fiberutbyggnad. Kommunstyrelsen beslutade 2016 att teckna 
samarbetsavtal med Fibergruppen AB för utbyggnad av fiber i syfte 
att uppnå målet om 90 procents möjlighet till anslutning på 
landsbygd i Lindesbergs kommun. För att öka takten i utbyggnaden 
har Telia upphandlat ytterligare två entreprenörer utöver 
Fibergruppen. Eltel Networks AB och Netel AB förstärker och de  
28 områdena fördelas mellan entreprenörerna. 
 
Fibergruppen fortsätter att arbeta med: 
 
Grupp 1: Koverboda. 
Grupp 2: Björkhyttan, Aspa, Storå-Kallernäs-Källbäcken. 
Grupp 3: Usken-Mårdshyttan-Östra Öskevik, Fanthyttan-Hafsta, 
Gusselby. 
Grupp 4: Samtliga områden. 
 
Eltel Networks och Netel arbetar med följande områden: 
 
Grupp 2: Dalskogen, Rya, Bor, Björka. 
Grupp 3: Fornaboda-Snuggan, Finnåker, Ytterekeby, Norrby-
Oppeby. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet för stöd och 
strategi ska tacka för informationen. 

 
_____ 
Meddelas för kännedom: 
Enhetschef it- och teleenheten 
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USS §34/18   Dnr: KS 2018/265 
 
Information om kommunens arbete med 
krisberedskap och civilt försvar 2018 - 2020 
 
Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi lägger informationen till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lindesbergs kommun har sedan augusti 2017 ett avtal med Nora 
kommun som innebär att Lindesbergs kommun tillhandahåller 
personell resurs i form av säkerhetskoordinator till Nora kommun 
med 20 timmar per vecka för strategiskt och praktiskt 
krisberedskaps- och säkerhetsarbete. Avtalet är uppsagt till den 1 
augusti 2019 med anledning av den överenskommelse som tecknats 
mellan MSB och SKL gällande ersättning för prioriterade uppgifter 
som kommunerna särskilt ska arbeta med avseende civilt försvar.  
 
Alla kommuner ska påbörja arbetet avseende de förberedelser som 
behövs för verksamheten under höjd beredskap 
(beredskapsförberedelser) så att de på sikt kan fullgöra sin uppgift 
inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig. Prioriterade 
uppgifter för kommunerna under perioden är:  

• Kompetenshöjning gällande totalförsvar  
• Säkerhetsskydd  
• Krigsorganisation och krigsplacering  

 
Lindesbergs kommun behöver därmed en heltidsresurs för att klara 
detta arbete och kostnaderna klaras inom den höjda statliga 
ersättningen samt ej utnyttjade medel från tidigare år. 
 
Arbetet med de prioriterade uppgifterna kompetenshöjning gällande 
total-försvar och säkerhetsskydd ska genomföras under perioden 
2019 till och med december 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (16)  
 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

2018-08-15  
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Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 
 
 
_____ 
Meddelas för kännedom: 
Kommundirektör 
Säkerhetskoordinator 
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USS §35/18   Dnr: KS 2018/148 
 
Mål och budget 2019 VP 2020 - 2021 för 
kommunledningskontoret 
 
Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta att 
anta förslag till mål och budget 2019 VP 2020 - 2021 för 
kommunledningskontoret. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomienheten överlämnade mål och budget 2019 VP 2020 - 2021 
för kommunledningskontoret den 9 augusti 2018.  
 
Kommunledningskontorets främsta uppdrag är att vara 
stödverksamhet till kärnverksamheterna som arbetar direkt mot 
medborgarna. I denna roll ingår att ha en omvärldsbevakning och se 
till att kommunen anpassar sig till aktuell lagstiftning och andra 
förändringar inom ansvarsområdena för att kvalitetssäkra arbetet. 
Det innebär i praktiken ofta att kommunledningskontoret får ökade 
kostnader för att kunna stödja verksamheterna på ett bra sätt som 
leder till att tid och resurser effektiviseras i kärnverksamheterna. 
Risken är att besparingar inom kommunledningskontorets 
verksamheter gör att gränsdragningen mellan stödverksamheter och 
kärnverksamheter förflyttas. Det kan innebära att både det digitala 
IT-stödet och det personella stödet till kärnverksamheterna 
försämras, vilket även kan påverka kvaliteten och rättssäkerheten. 
 
Kommunstyrelsens beslut om preliminära budgetramar enligt 
gällande verksamhetsplan innebär för kommunledningskontoret en 
effektivisering/kostnadsavveckling på 1 % från och med 2019. Det 
innebär en minskning med kostnaderna på 730 tkr. Ytterligare 
effektiviseringar föreslogs på budgetseminariet i maj 2018, vilket 
har beslutats av kommunstyrelsen och innebär ytterligare 
effektiviseringar på 2,8 Mnkr, kommunledningskontoret del är 1,9 
Mnkr för 2019 och 2,3 Mnkr 2020 och framåt. Totalt i 
budgetförslaget redovisas effektiviseringar på 2,6 Mnkr 2019 drygt 
3 Mnkr från 2020. Från och med 2020 ska kommunstyrelsens 
verksamheter effektivisera ytterligare 11 Mnkr. 
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2018-08-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet för stöd och 
strategi föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förslag till mål 
och budget 2019 VP 2020-2021 för kommunledningskontoret. 
 

 
_____ 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
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USS §36/18   Dnr:  
 
Råd för mänskliga rättigheter 
 
Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Christer Lenke informerar om planerna på att  
vid nästa mandatperiod bilda ett politiskt tillsatt råd för mänskliga 
rättigheter som ska hantera mänskliga rättighetsfrågor och social 
hållbarhet. Strategiska funktioner inom barn- och utbildnings-
förvaltningen, socialförvaltningen och tillväxtförvaltningen samt 
integrationsstrateg, folkhälsostrateg och samordnare för finskt 
förvaltningsområde knyts till rådet för att kunna arbeta tillsammans 
med frågorna.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 §136/17 om 
en organisatorisk förändring för kommunala pensionärsrådet och 
kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning. Syftet med 
råden är att grupperna pensionärer och personer med 
funktionsnedsättning ska få större delaktighet i utformningen av 
samhällets insatser. Från den 1 januari 2018 överfördes ansvaret och 
budgeten för råden från socialnämnden till kommunstyrelsen, med 
kommunstyrelsens ordförande som ordförande. Detta för att ge 
bättre förutsättningar för rådens delaktighet i mer övergripande 
ärenden. Kommunstyrelsen gav också 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.  

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet för stöd och 
strategi ska tacka för informationen. 

 
_____ 
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