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Utskottet för stöd och strategi 
 

Delårsrapport januari-augusti 2020 för utskottet för stöd och 

strategi 

Förslag till 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. 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 

Bilagor: 

Delårsrapport januari-augusti 2020 för utskottet för stöd och strategi 
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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Sammanfattning 

I början av året bekräftades att ett nytt coronavirus brutit ut och den 11 mars konstaterades 
covid-19 vara en pandemi av Världshälsoorganisationen (WHO).  I och med pandemin är 
nuläget och framtiden både utifrån ett kvalitetsperspektiv och ekonomiskt perspektiv ovisst. 
Den viktigaste uppgift idag är att minska smittspridning och skydda personer i riskgrupper. 

Detta har inneburit att många arbetsuppgifter har förändrats för många inom 
kommunledningskontoret. Pandemin har  påverkat enheter och arbetstagare väldigt olika. 
Måltidsenheten har inte kunnat jobba på distans utan här har utmaningen varit att få ihop 
personal för att kunna leverera måltider samt att säkerställa deras arbetsmiljö och minimera 
smittorisken. Inom de andra enheterna har distansarbete varit möjligt och möten har skett 
digitalt i större utsträckning både internt och externt.  Under våren inventerades de 
arbetsuppgifter som måste utföras  och rutiner har  skapats för hur många som behöver vara 
på plats för att inte tredje person ska bli drabbad både inom och utom  kommunens 
verksamheter. Dialog om arbetsmiljön tex gällande stolar och skärmar ,vid distansarbete sker 
kontinuerligt för att inte arbetsskador ska uppstå 

Arbetet i krisledningsstaben har tagit mycket tid från flera medarbetare och gjort att övriga 
medarbetare fått täcka upp i de vanliga arbetsuppgifterna. De politiska mötena sker även de i 
digitalform när det är möjligt allt för att minimera antalet personer i sammanträdesrummet. 
Regler och rutiner är även här  skapats för vilka som kan deltaga fysiskt eller på distans. 

  

  

1.2 Ekonomi 

Kommunledningskontoret redovisar vid delåret ett överskott på 5,8 Mnkr. Helårsprognosen 
är ett överskott på 3,3 Mnkr. De största avvikelserna är ett överskott på politisk verksamhet 
med 1,5 Mnkr vilket beror på att kommunstyrelsens projektmedel inte nyttjats fullt ut och att 
de politiska sammanträdena har varit kortare och med färre deltagare. Prognosen för 
kommunstyrelsens projektmedel bygger på de beslut som tagits tom augusti. Personal- och 
löneenheten prognostiserar ett överskott med totalt 1,2 Mnkr vilket beror främst på uteblivna 
utbildningar på övergripande nivå och återsökningar av statliga medel för rehabinsatser. 
Övriga verksamheter inom Kommunledningskontoret redovisar mindre överskott ett +-0 
resultat som helårsprognos. Måltidsenheten har redovisat  ett överskott för perioden januari -
augusti det har reglerats mot barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. En reglering 
mot gymnasiet för minskade livsmedelskostnader har också gjorts för vårterminen. 
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Driftsredovisning (netto) 

Verksamhet Utfall 
Ack 

budget 
Avvikelse Helårsprognos 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Kommunledning 2,6 2,9 0,3 4,4 4,4 0,0 

Politisk verksamhet 3,5 5,6 2,1 7,7 9,2 1,5 

Ekonomistyrning 1,4 1,6 0,2 2,2 2,3 0,1 

Kanslienhet 7,4 8,1 0,7 11,9 12,2 0,3 

Personalenhet 6,8 7,2 0,4 10,2 10,7 0,5 

Ekonomienhet 3,7 4,1 0,4 5,8 6,0 0,2 

Övrig verksamhet, 
ekonomi 

0,6 0,6 0,0 1,0 1,0 0,0 

IT och teleenhet 13,3 13,9 0,6 20,8 20,8 0,0 

Övrig verksamhet, 
personal 

2,2 2,2 0,0 3,3 3,3 0,0 

Personal 
befrämjande 
verksamhet 

3,2 4,4 1,2 5,6 6,3 0,7 

Måltidsverksamhet 0,6 0,5 -0,1 0,6 0,6 0,0 

Totalt 45,3 51,1 5,8 73,5 76,8 3,3 

Investeringar 

Projektnamn Utfall period 
Helårsprogn

os 
Budget 

Budgetavvikelse 
helår 

E-tjänster 0,0 0,2 0,2 0,0 

Utrustning måltid 0,0 0,3 0,3 0,0 

Totalt 0,0 0,5 0,5 0,0 
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1.3 Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor
Grad av
kvalitet Analys

Att avtal är uppdaterade i
avtalsdatabasen

Kvalitén
är på väg att
uppnås

Det pågår ett arbete för att få till bra rutiner så att alla avtal
är uppdaterade så att inte arbetet med att införa e-
handelsmodulen. Är inte avtalen uppdaterade så går inte
beställningar att genomföras.

Rätt mat till rätt person Kvalitén
uppnås

Måltidsenheten har inte fått in några inrapporterade
avvikelser på att fel mat ska ha serverats till gäster med
behov av dietkost.

Attraktiv arbetsgivare med
fokus på arbetsmiljö,
ledarskap, medarbetarskap
och kompetensförsörjning

Ej genomförd Följs upp på helår

Kvalitetssäkring av personal-
och lönesystem,
ekonomisystem avseende
funktionalitet, behörighet och
informationssäkerhet

Ej genomförd Följ upp på helår

Positiv matupplevelse Kvalitén
är på väg att
uppnås

Under året som gått har planerade enkätundersökningar
inte kunnat genomföras. Coronakrisen har tvingat
Måltidsenheten att ändra fokus och prioriteringar. Första
prioritet har varit att alla barn, elever och äldre ska få mat
trots problem med uteblivna leveranser och bitvis låg
bemanning inom Måltidsenheten.

Kostråd inom skola och äldreomsorg har även uteblivit på
grund av smittorisken.

Friska medarbetare Kvalitén
är på väg att
uppnås

It- enheten: Under våren 2020 har flera medarbetare på
grund av Corona arbetat hemifrån. Detta har tillsammans
med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer
samt färre besökare medfört minskade sjukdomstal.
Arbetsmiljöfrågorna är en stående punkt på månadsmötena.
Utöver detta används även Prevents enkäter organisatorisk
arbetsmiljö samt IT-stress. Resultatet från dessa enkäter
sammanställs och bearbetas under hösten.

Motionstimmen används, trots uppmaningar, inte i den
utsträckning som önskas. Diskussioner kringvarför kommer
under hösten.

Utbildningar i hot och våld har på grund av Corona skjutits
på framtiden.

Bedömningen är att utvecklingsmålet kommer att uppnås
under året.

Trots pågående pandemi så har inte dem totala
sjukfrånvaron ökat nämnvärt jämfört med föregående år.

Näringsriktig- och
variationsrik kost

Kvalitén
uppnås
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Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och 

kompetensförsörjning 

Kvalitetsindikator 

Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet 

 
 

Friska medarbetare 

Kvalitetsindikator 

Sjukfrånvaro hos medarbetare 
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Näringsriktig-och variationsrik kost

1.4 Utvecklingsmål

Utvecklingsmål Måluppfyllnad Analys

Slutföra
organisationsutredningen och
komma med förslag utifrån
slutrapport

Målet är på
väg att
uppfyllas

Processen fortgår enligt planen. Ärendet var uppe på
beredande kommunstyrelse den 25 augusti 2020 och en
workshop genomfördes av referensgruppen på Utskottet
för stöd och strategi den 8 september 2020. kommer att
hanteras på kommunstyrelsen i september.

Utveckla och tillgängliggöra
kommunens hemsidasåatt alla
kan tillgodose sig information
på hemsidan

Målet är på
väg att
uppfyllas

Projektet har blivit uppskjutet på grund av att deltagare i
projektgruppen omfördelats till andra arbetsuppgifter
med anledning av Corona pandemin. Planen är att dra
igång med detta under hösten istället.

Utveckla en
kommunövergripande
kompetensförsörjningsstrategi

Målet är på
väg att
uppfyllas

Arbete pågår.

Förbättra dialogen och det
interna samarbetet med sina
kunder

Målet är på
väg att
uppfyllas

Målet är delvis uppnått utifrån att kommunikationen har
förbättrats gentemot tidigareår. Måltidsenheten behöver
dock fortsätta, tillsammans med Barn –och
utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen, att
hitta rutiner för en bra kommunikation. Planen, att
Måltidsenheten regelbundet ska delta på Barn-och
utbildningsförvaltningens teamledningsmötenunder år
2020, har inte fullföljts vilket har att göra med att andra
ärenden har prioriteras på grund av Coronakrisen.
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Utskottet för stöd och strategi 
 

Uppföljning av internkontroll januari-augusti 2020 för 

kommunledningskontoret 

Förslag till 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. 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

Bilagor: 

Uppföljning av internkontroll januari-augusti 2020 för 
kommunledningskontoret 
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Uppföljningsrapport internkontroll 

januari- augusti 

2020 

Kommunledningskontor 
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1 Inledning 

Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Intern 
kontroll syftar ytterst till att säkerställa att grunduppdraget uppfylls, genom att identifiera 
risker som kan påverka att grunduppdraget inte uppfylls. Samtliga nämnder 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. 

 

2 Sammanfattning av kontrollmiljön 
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Hanteras omedelbart Hanteras snarast Totalt: 5

Hanteras omedelbart
Hanteras snarast

Accepteras

Sannolikhet Allvarlighetsgrad

4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen) Allvarlig (Stor för intressenter och / eller
kommunen)

3 Stor (Kan inträffa varje vecka) Kännbar (Besvärande för intressenter
och / eller kommunen)

2 Liten (Kan inträffa varje månad) Lindrig (Liten för intressenter och / eller
kommunen)

1 Mycket liten (Inträffar mer sällan) Försumbar (Obetydlig för intressenter
och / eller kommunen)

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll

Slutarkiverade handlingar förvaras
tryggt och säkert

1 Slutarkiverade handlingar
förvaras i lokaler som inte
uppfyller Arkivlagens bestämelser

Slutarkiverade handlingar förvaras
i lokaler som inte uppfyller
Arkivlagens bestämelser

Informationen på kommunens
hemsida och intranät är tillgänglig

2 Personer med
funktionsnedsättning kan inte
tillgodose sig information på
hemsidan

Personer med
funktionsnedsättning kan inte
tillgodose sig information på
hemsidan

Förändringarna i lagen (2009:724)
om nationella minoriteter och
minoritetsspråk följs

3 Lagkraven uppfylls inte
Förändringarna i lagen (2009:724)
om nationella minoriteter och
minoritetsspråk följs

Identifierade
informationstillgångar

4 Vi vet inte vilken information
som behöver skyddas

Vi vet inte vilken information som
behöver skyddas

Periodisering av kostnader och
intäkter Fel utfall och analys vid prognoser

Att kostnader och intäkter har
periodiserats

Kvalitetssäkring av personal- och
lönesystem avseende
funktionalitet, behörighet och
informationssäkerhet

5 Sekretesskyddad persons
uppgifter röjs

Sekretesskyddad personuppgift

32
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3 Uppföljning och testning av internkontroll 

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

Slutarkiverade 
handlingar förvaras 
tryggt och säkert 

Slutarkiverade 
handlingar förvaras i 
lokaler som inte 
uppfyller Arkivlagens 
bestämmelser 

Slutarkiverade handlingar förvaras i 
lokaler som inte uppfyller 
Arkivlagens bestämmelser 

 

Kommentar 

Förvaras fortfarande i depåer som 
inte uppfyller lagens bestämmelser. 
Dock är projekt Arkivlokalsflytt 
igång och flytt av samtliga 
handlingar till Arkivcentrum i 
Arboga pågår. 

 

Informationen på 
kommunens hemsida 
och intranät är 
tillgänglig 

Personer med 
funktionsnedsättning 
kan inte tillgodose sig 
information på 
hemsidan 

Personer med funktionsnedsättning 
kan inte tillgodose sig information 
på hemsidan 

Tillgängliggöra 
information på 
Lindesberg.se 

Kommentar 

Många delar av kommunens 
hemsida uppfyller lagkraven, dock 
inte de PDF-filer som finns på 
hemsidan. 

 

Förändringarna i lagen 
(2009:724) om 
nationella minoriteter 
och minoritetsspråk 
följs 

Lagkraven uppfylls 
inte 

Förändringarna i lagen (2009:724) 
om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk följs 

 

Kommentar 

På grund av ansträngt läge 
(coronapandemin) har inte 
uppföljning gjorts på denna punkt 

 

Identifierade 
informationstillgångar 

Vi vet inte vilken 
information som 
behöver skyddas 

Vi vet inte vilken information som 
behöver skyddas 

 

Kommentar 

Arbete pågår men då 
Informationssäkerhetssamordnaren 
också är Stabschef i kommunens 
krisledning har krisledningsarbetet 
i samband med Corona prioriteras. 

 

Periodisering av 
kostnader och intäkter 

Fel utfall och analys 
vid prognoser 

Att kostnader och intäkter har 
periodiserats 

 

Kommentar 

Under 2020 har periodisering av 
kostnader och intäkter förbättras så 
att utfall enligt redovisningen vid 
månadsstängningar blir mer 
korrekt. 

 

Kvalitetssäkring av 
personal- och 
lönesystem avseende 
funktionalitet, 
behörighet och 
informationssäkerhet 

Sekretesskyddad 
persons uppgifter röjs 

Sekretesskyddad personuppgift  
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4 Slutsatser av uppföljning 

Coronapandemin har påverkat visst arbete med att minimera riskerna. Arbetet med att minimera 

riskerna och åtgärda avvikelser kommer att pågå under hösten och kommer att redovisas till 

årsbokslutet. 

De kontrollpunkter som inte är kontrollerade per sista augusti kommer att följas upp på helåret. 

5 Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för 2020 och 

överlämnar den till kommunstyrelsen 
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