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ÄRENDE 1
Utskottet för stöd och strategi

Verksamhetsberättelse januari-december 2018 för
kommunledningskontoret
Förslag till beslut
Utskottet för stöd och strategi godkänner kommunledningskontorets
verksamhetsberättelse för 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Föredragning av verksamhetsberättelse för kommunledningskontoret av
respektive stabschef.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Bilagor:
Verksamhetsberättelse jan-dec 2018 för kommunledningskontoret.
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1 Sammanfattning och viktiga händelser
Under året har alla enheter inom
kommunledningskontoret arbetat för
utveckling och effektivisering av
verksamheten för att kunna ge ett bättre stöd
till kärnverksamheterna.
Av kommunledningskontorets mål bedöms
samtliga vara delvis uppnådda.
Att vara en attraktiv arbetsgivare innefattar
många delar. Att aktivt arbetaa med
hälsofrämjande insatser, följa lagar och avtal,
ett aktivt lönebildningsarbete, delaktighet
genom samverkan och inte minst få varje
medarbetare att vilja delta i att Lindesbergs
kommun utvecklas. Kommunens
hälsofrämjande arbete har gott renommé och
flera andra kommuner vill ta del av den helhet
av insatser som kommunen arbetar med. Trots
detta uppfylls inte max 5 procents
sjukfrånvaro.
Arbetet med att ta fram en ny
kommunövergripande styrmodell har pågått
under året, där utgångspunkten ska vara att
förenkla och effektivisera planering och
uppföljning så att tid läggs på rätt saker som
leder till en förbättring för medborgarna.
Arbetet med att implementera styrmodellen
kommer att fortsätta under 2019.

kärnverksamheterna är en viktig del
digitalisering och rätt användande av
verksamhetssystem. Flera systemförändringar
har genomförts för att underlätta för våra
verksamheter. Ett utökat användande av
Office 365 möjliggör för alla verksamheter att
nyttja den moderna tekniken på ett tidsenligt
sätt, men kräver ofta ett ändrat arbetssätt.
Arbetet med att införa fler e-tjänster har
påbörjats. Det ska bidra till att förenkla för
medborgarna i olika typer av ansökningar till
kommunen samt även för interna processer,
med målet att den interna administrationen
ska minska.
Kommunledningskontoret har under året
påbörjat arbetet för att säkerställa att
verksamheterna arbetar i enlighet med
Dataskyddsförordningen som trädde i kraft i
maj 2018. Det kan även ses som en del i
arbetet med informationssäkerhet, som kräver
ett kontinuerligt arbete och stöd till
verksamheterna.
För att stärka kommunens varumärke och
profil har en ny grafisk profil, samt en ny
servicewebb lanserats under året.
Kommunledningskontoret visar totalt ett +-0
resultat mot budget.

För att vara ett bra stöd till

2 Ekonomi
Kommunledningskontoret håller budgeten
2018 och redovisar ett +- 0 resultat.

kostnader för insatser kopplat till andra
aktörer än företagshälsovården.

Kommunledning redovisar ett underskott med
0,9 Mnkr. Kontot för kommunutvecklande
insatser visar ett underskott som beror på
kostnader för nedskrivningar av inventarier,
jubileumsfirande och annonser.

Kansliets överskott beror till största delen av
att lönekostnaden för arkivet har varit lägre än
budget. Avtalet med de andra kommuner har
upphört under 2018.

Politisk verksamhet visar ett underskott med
0,5 Mnkr som beror på att kostnaden för valet
blev högre än budgeterat samt att kostnaden
för licenser och läsplattor för förtroendevalda
belastar kontot 2018.
Personalenhetens överskott förklaras med
förskjutning av licenskostnader, mindre
utbildningar, återsökning av statliga medel
kopplat till rehabilitering samt mindre

Ekonomienhetens överskott kan förklaras
med att projektmedel för e-handel inte har
förbrukats under 2018. Projektet har startat i
januari 2019. Övrig verksamhet inom
ekonomiområdet som innefattar försäkringar
och medlemsavgifter till SKL mm redovisar
ett underskott som beror på ökade
försäkringskostnader som belastar centrala
konton.
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IT-enheten visar ett underskott totalt men om
man exkluderar utköpet av leasingdatorer så
redovisar IT-driften ett överskott.
Utköpet uppgår till 1,5 mnkr och kommer att
sänka kostnaden de kommande åren för
leasing. Under året har kostnader för flytt
ifrån Bullerberget av kommunens servrar
påbörjats, vilket redovisas under
fastighetsförvaltning IT.
Måltidsenheten redovisar ett underskott med 2
mnkr som inte har reglerats enligt modellen
för kostnadsbudgetering. Som redovisats,
tidigare under året, beror underskottet till stor
del på ökade kostnader för livsmedel och
transporter. Livsmedelsgrossister aviserade,
efter sommaren, en prishöjning på ca 10 % för
livsmedel överlag. Till grund för höjningen
sägs faktorer som den torra och varma
sommaren samt ökade kostnader för
drivmedel, ligga bakom.

Första halvåret reglerades mot grundskolan
och beloppet uppgick till 1 mnkr.
Det underskott som ligger kvar på måltid vid
årsskiftet avser till största delen grundskolan.
Det utredningsuppdrag som
kommundirektören har fått enligt
Kommunstyrelsens beslut är att utreda hur
budgeteringen av kosten skall se ut och
hanteras i framtiden samt även föreslå olika
alternativ och konsekvenser. Delredovisning
skall ske senast juni 2019. I avvaktan på
denna utredning regleras inte underskottet
mot nämnderna. Sedan några år tillbaka i
tiden kan vi se en trend som innebär ett ökat
antal portioner där år 2017 sticker ut med den
högsta ökningen. Under 2018 har
portionsstatistiken gått ner från föregående år
men ligger fortfarande högre än 2016 vilket
visas i diagram.
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Driftredovisning (Mnkr)
Verksamhet

Kostnad

Intäkt

Netto

Nettobudget

Budgetavvikelse

Bokslut
2017 Netto

Kommunledning

7,3

2,5

4,8

3,9

-0,9

4,2

Politiskverksamhet

6,8

0,5

6,3

5,8

-0,5

4,9

Ekonomistyrning

2,0

0,0

2,0

2,4

0,4

1,6

Kanslienhet

12,8

1,1

11,7

13,0

1,3

11,4

Personalenhet

10,6

0,4

10,2

10,7

0,5

9,5

Ekonomienhet

14,7

9,0

5,7

7,6

1,9

6,3

Övrig verksamhet,
ekonomi

1,5

0,0

1,5

1,0

-0,5

1,3

IT-teleenhet

29,8

7,6

22,2

21,4

-0,8

27,5

- därav inköp av
datorer

1,5

0,0

1,5

0,0

-1,5

0,0

Fastighetsförvaltning
IT

2,4

2,2

0,3

0,0

-0,3

0,0

Övrig verksamhet,
personal

3,3

0,2

3,1

3,2

0,1

3,3

Personalbefrämjande
verksamhet

6,0

0,6

5,4

6,2

0,8

5,1

Måltidsverksamhet

58,6

55,8

2,7

0,7

-2,0

0,8

Total

155,8

79,9

75,9

75,9

0,0

75,9
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3 Investeringar
Utgifter

Inkomster

Nettoinvestering

Budget 2018

Avvikelse mot
budget

Björkhagaskolan
inventarier kök

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

Utrustning
måltid

0,5

0,0

0,5

0,2

-0,3

Till KS
förfogande

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

Laddstolpar

0,4

0,0

0,4

0,3

-0,1

E-tjänster

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

Ny lokal IT
möbler och
inventarier

0,6

0,0

0,6

0,4

-0,2

Utökad funktion
W-lan

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

Summa
investeringar

1,5

0,0

1,5

3,7

2,2

Projekt

4 Verksamhet
Kommunledningskontoret består av
kommunledning, politisk verksamhet,
ekonomistyrning/inköp, kanslienheten,
ekonomienheten, personalenheten, IT- och
teleenheten samt måltidsverksamheten.
Kommunledningskontorets främsta uppdrag
är att vara stödverksamhet till
kärnverksamheterna som arbetar direkt mot
medborgarna. I kommunledning ingår
kommunchefens ansvarsområden med
kommunutvecklande insatser, internationell
verksamhet, folkhälsa, strategisk funktion
samt integration.
Av kommunledningskontorets mål bedöms
samtliga vara delvis uppnådda.
Att vara en attraktiv arbetsgivare innefattar
många delar. Att aktivt arbetaa med
hälsofrämjande insatser, följa lagar och avtal,
ett aktivt lönebildningsarbete, delaktighet
genom samverkan och inte minst få varje
medarbetare att vilja delta i att Lindesbergs
kommun utvecklas. Under året har erbjudande
om förmånscykel tagit form, beslut tagits om
att ge flexibilitet gällande val av
motionstimme eller motionspeng samt
insatser genomförts för att aktivt kunna
validera kunskap för att möta framtidens
kompetensförsörjning.

Kommunens hälsofrämjande arbete har gott
renommé och flera andra kommuner vill ta
del av den helhet av insatser som kommunen
arbetar med. Trots detta uppfylls inte max 5
procents sjukfrånvaro. Arbetet kan alltid
utvecklas men vi behöver också vara
medvetna om att kommunen själv inte äger
arbetet. Den aktiva samverkan som behövs
mellan företagshälsovård, specialistsjukvård,
vårdcentraler och inte minst
Försäkringskassan innebär en fortsatt
utmaning. Förändringar i lag och avtal
påverkar också i vilken omfattning vi som
arbetsgivare kan vara en aktör som snabbt och
smidigt kan agera för bästa återgång i arbete
för medarbetaren.
Arbetet med att ta fram en ny
kommunövergripande styrmodell har pågått
under året, där utgångspunkten ska vara att
förenkla och effektivisera planering och
uppföljning så att tid läggs på rätt saker som
leder till en förbättring för medborgarna.
Arbetet med att implementera styrmodellen
kommer att fortsätta under 2019.
För att vara ett bra stöd till
kärnverksamheterna är en viktig del
digitalisering och rätt användande av
verksamhetssystem.
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Flera systemförändringar har genomförts för
att underlätta för våra verksamheter, såsom ett
mer modernt system för
ansökningshandlingar, system för att handha
vikariehantering, möjlighet att göra
ekonomiska prognoser. Dessutom pågår
planering för att i samarbete med IT-enheten,
säkerställa persondata genom koppling mellan
Skatteverket och kommunens lönesystem. Ett
utökat användande av Office 365 möjliggör
för alla verksamheter att nyttja den moderna
tekniken på ett tidsenligt sätt, men kräver ofta
ett ändrat arbetssätt. Det ger också en
möjlighet till tidseffektivisering genom att
kunna ha virtuella möten. Arbetet med att
införa fler e-tjänster har påbörjats. Det ska
bidra till att förenkla för medborgarna i olika
typer av ansökningar till kommunen eftersom
medborgarna ska kunna skicka in sina
ansökningar digitalt istället för i papper. Detta
gäller även för interna processer, med målet
att den interna administrationen ska minska.
För att stärka kommunens varumärke och
profil har en ny grafisk profil, samt en ny
servicewebb lanserats under året.
Kommunledningskontoret har under året
påbörjat arbetet för att säkerställa att
verksamheterna arbetar i enlighet med
Dataskyddsförordningen som trädde i kraft i
maj 2018. Det kan även ses som en del i

arbetet med informationssäkerhet, som kräver
ett kontinuerligt arbete och stöd till
verksamheterna.
Som ett led i ökad kvalitet och effektivitet har
IT-stödet centraliserats och ökad samverkan
har inletts både inom kommunkoncernen och
inom KNÖL-samarbetet (Kommunerna i
Norra Örebro Län).
Lindesbergs kommun är sedan ca sex år del
av det finska förvaltningsområdet och under
året har arbetet för detta tydliggjorts och en
kartläggning har genomförts för att kunna se
vilka behov som finns hos kommunens
medborgare med finsk bakgrund.
Barnkonventionen
Enligt artikel 13 i barnkonventionen ska varje
barn ha rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka
och uttrycka sina åsikter. Som en del i
kommunens arbete med dessa frågor
genomfördes under året en demokratidag med
fokus på mötet mellan ungdomar och
politiker. Syftet var att möjliggöra för dialog
mellan ungdomar och politiker. Ungdomarna
fick också föra fram vilken service de tycker
är viktig att ha framöver och var i kommunen
den ska erbjudas, under temat Att äga
framtiden.

5 Systematiskt arbetsmiljöarbete, inklusive jämställdhet
Personalenheten arbetar med övergripande
stöd till verksamheterna vad gäller både
systematiskt arbetsmiljöarbete samt
jämställdhet. Under 2018 har arbetet med
arbetsvärdering uppdaterats samt att rutin vid
kränkande särbehandling och sexuella
trakasserier omarbetats.
Alla chefer inom kommunledningskontoret
genomför årligen medarbetar- och lönesamtal.
Varje enhet inom kommunledningskontoret
har arbetsplatsträffar månatligen.
Kommunövergripande samverkansgrupp är
kommunledningskontorets samverkansgrupp.
Även resultatet av medarbetarenkäten är en
viktig del i förvaltningens systematiska
arbetsmiljöarbete.
Arbetsmiljön i några av
kommunledningskontorets verksamheter är i

behov av förbättring, något som utan åtgärd
skulle kunna leda till föreläggande från
Arbetsmiljöverket. Det gäller i synnerhet
arkivlokaler, samt flera av kommunens kök,
där gränsen för produktion av antal portioner
är nådd på flera enheter. Inom måltidsenheten
är även kompetensförsörjning en stor
utmaning, vilket påverkar arbetsmiljön
negativt. Den nuvarande strukturen med ett
stort antal små enheter påverkar både lokaloch personalsituationen, där färre och större
enheter skulle förbättra arbetsmiljön.
Personalenheten har 2018 nya lönekriterier
som också antagits utifrån Vision och
Akademikerförbundet SSR att kunna gälla
kommunövergripande om verksamheter inom
främst administrativ karaktär inte har egna
antagna.
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Revisionhar genomförtsoch rapporterats
genomPWC, granskningav kommunens
arbeteför att motverkaoch hanterahot och

våld mot anställdaoch förtroendevalda.Olika
förbättringsområden
är identifieradeoch
diskuteradeför åtgärdtillsammansmed
fackliga organisationer.

6 Måluppfyllelse nämndmål
Inriktningsmål:

6.1 Medborgarna upplever bra kommunal servicemed kvalitet
Nämndens
mål
Möjligheten
för
medborgarna
att nå
kommunens
verksamheter
via telefonoch
e-postför att
få svar på en
enkelfråga
skaöka

Analys
Målet bedömsvaradelvis uppnått.Resultatet
för de somfår ett direkt svar på en enkel fråga
på telefonhar försämratsigen efter en
förbättringunderföregåendemätning.Det
störstaförbättringsområdetär fortfarandeatt vi
inte är tillgängliga på telefon.Svarstidentill
växeln får ett mycketbra resultat,mendärefter
tappassamtalför att handläggarehar
telefontider,eller inte är på plats.Andel av de
som ställt en enkel frågavia telefon som
uppfattaratt de fått ett gott bemötandenår inte
upp till målvärdet.
Resultatetför svarpå e-posthar försämrats
jämfört medde två föregåendeåren.Det är
någrae-postsominte besvaratsalls av
handläggarei organisationen.
Resultatpå riksnivå visar att de kommunersom
har en traditionell växel ligger på ungefär
sammanivå som Lindesbergskommun.De
kommunersom får ett resultatsomligger nära
målvärdethar i regel ett kontaktcentersom
svararpå enklafrågor via telefonoch e-post
direkt. Det är i vidarebefordringenav
telefonsamtaloch e-postsom servicentappas.
För att öka tillgänglighetenytterligarebör
skapandetav ett kontaktcenterövervägas.
Kommunenswebbinformationtill
medborgarna,vilken visar hur lätt det är att
hitta informationpå kommunenswebbplatsnår
nästanupp till målvärdetoch visar ett betydligt
bättreresultatän föregåendemätningar.Det
berorpå att ett omfattandearbetemedatt göra
om webbplatsenpågåttoch enny servicewebb
lanseradesi juni 2018.

Indikatorer
Andel av de som
skickar in en enkel
frågavia e-postsom
får svarinom två
arbetsdagar(%)

Utfall
83%

Målvärde
94%

Andel av de som
tar kontakt med
kommunenvia
telefonsom får ett
direkt svar på en
enkelfråga(%)

47%

65%

Andel av de som
via telefonställt en
enkelfrågasom
uppfattaratt de fått
ett gott bemötande

78%

99%
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Nämndens
mål

Analys

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Kommunens
webbinformation
till medborgarna,
Informationsindex

83%

85%

Inriktningsmål:

6.2 Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare
Nämndens
mål
Kommunledni
ngskontoretär
en attraktiv
arbetsgivare

Cheferna
uppleverbra
stödfrån
kommunledni
ngskontorets
stödverksamheter

Analys

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Målet bedömsvaradelvis uppnått.Inom
kommunledningskontoret
är det främst
måltidsenhetensom behöveröka andelenheltider.
En stor medvetenhetochönskanfinns att ha heltider
i högreomfattning.Utifrån denstruktur medmånga
småenhetersom kommunenhar idag, såär det svårt
att öka andelenytterligareutankostnadsökningar
som inte kan försvaras.
Det är äveninom måltidsenhetensomandelensom
inte har tillsvidareanställningär högreän inom
övriga enheter.Rätt kompetensför uppdragetär
viktigt för att innehatillsvidareanställning.Enheten
har underåretgenomförtprov av att låta en
medarbetarevaliderasin kompetensmotsvarande
kockbehörighet.
Sjukfrånvaronvarierarstort inom
kommunledningskontorets
enheter.Utifrån analys
genomförsåtgärderbådepå individ-och gruppnivå.
Varje enhetarbetarutifrån att öka varje
medarbetares
delaktighet.Utifrån
medarbetarenkäten
kan fortsattarbetegöraspå varje
enhetgenomdialog bådegenommedarbetarsamtal
och arbetsplatsträffar.

Andel
tillsvidareanställdamed
heltidsanställning

79,2%

65,5%

Andel
medarbetare
meden
tillsvidareanställning

88%

86%

Sjukfrånvaro
hos
medarbetare

6,51 %

5%

Resultati
medarbetarenkätensfråga
om
uppföljning
och
utvärderingav
enhetensmål

3,8

4,2

Resultati
medarbetarenkätensfråga
om att sefram
emot att gå till
arbetet

4,09

4,4

Kommunledningskontoret
genomfördeinte någon
serviceenkätunder2018.Men resultatetfrån de två
tidigareserviceenkäterna
visadeatt bemötandegav
bästresultatoch störstaförbättringsområdetvar
leveransi rätt tid. Utifrån resultatetarbetar
kommunledningskontorets
stödverksamheter
med
att vidareutvecklachefsstödet,bådegenom
utbildningaroch informationsmaterialetsom finns
på intranätet.

Resultati
kommunledningskontorets
serviceenkät

4,5
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Inriktningsmål:

6.3 Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunensverksamheter
Nämndens
mål
Kommunledni
ngskontoret
möjliggör för
kommunikatio
n och dialog
med
medborgarna

Analys

Indikatorer

Målet bedömsvaradelvis uppnått.
Det är svårtatt få fram ett korrekt utfall för antal
matråd.För vissaverksamheter,i synnerhetinom
äldreomsorgen,
är det en naturlig del i
verksamhetendär det ofta överstigerfyra per år.
Inom andraverksamheterfungerardet sämre.Det
sker en kontinuerligdialog kring hur det skakunna
utvecklas.
Målvärdetför antaletmedborgardialoger
är uppnått.
Det är främst ärendenkoppladetill fysisk planering,
där medborgardialoganvänts.
Genomdennya servicewebbensomlanserades
2018 och utvecklingenav kommunensarbetemed
socialamedier,har medborgarnafler kanaleratt
kommuniceramedkommunengenom.

Antal matråd
medelever
och enskilda
inom vård och
omsorg

4

NöjdInflytandeIndex från
SCB:s
medborgarund
ersökning

42%

Antal
medborgardial
oger (antal
ärendeni
KS/KF där
medborgardialoger
används)

Utfall

Målvärde

5

4

Inriktningsmål:

6.4 Lindesbergskommun har en hållbar ekologisk utveckling
Nämndens
mål
Kommunledni
ngskontoret
skafrämja att
hållbara
ekologiska
alternativ
utvecklasoch
används

Analys

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Målet bedömsvara delvis uppnått.
Målvärdetför ekologiskalivsmedelinom
måltidsverksamheten
är uppnåttoch resultatetvisar
på en stadigtuppåtgående
trend.
Måltidsverksamheten
arbetaraktivt medatt
matsvinnetskaminska,mendär målvärdetinte
riktigt nås.
Koldioxidutsläppför kommunledningskontorets
(inklusive bilpoolen) tjänsteresorär på ungefär
sammanivå som föregåendeår, bådeför
kommunledningskontoret
och totalt i kommunen.
Eftersomvärdetinte minskatkan det finnas
anledningatt seöver om utbudetav bilar motsvarar
behovet,eller om en minskningav antaletbilar är
möjligt.

Andel
ekologiska
livsmedel(%)

34%

34%

Koldioxid-utsläppför
kommunens
tjänsteresor

35,65

35,72

Matsvinnet
skaminska.

4%

10

7 Planerade förbättringsåtgärder
Under året arbetar alla enheter inom
kommunledningskontoret för utveckling och
effektivisering av verksamheten så att bättre
stöd till kärnverksamheterna och till
kommunens chefer ska kunna ges.

stödverksamheter. I detta arbete är det viktigt
att se över våra interna processer och
arbetssätt så att vi som stödverksamheter blir
ett bra sammanhållet stöd till verksamheternas
grunduppdrag.

För att öka attraktiviteten som arbetsgivare
och vara ett bra stöd till chefer och
medarbetare är en viktig del att ha IT-system
som på bästa möjliga sätt säkerställer kvalitet
med användarvänlighet. Vi behöver använda
de system vi har på bästa sätt och fortsätta
arbeta med att få bort manuella hanteringar
och öka tydligheten gentemot
verksamheterna, så att det blir lätt att göra
rätt. Ett sätt att förenkla den interna
administrationen för att underlätta för chefer
och medarbetare är det pågående arbetet med
att ta fram e-tjänster för våra
Måltidsenheten har en stor
rekryteringsutmaning. Det är svårt att
rekrytera kockar och mycket svårt att ha

Måltidsenheten har en stor
rekryteringsutmaning. Det är svårt att
rekrytera kockar och mycket svårt att ha
vikarier för det stora antal enheter som finns
idag. Antalet enheter påverkar också målet att
öka antalet heltider, något som inte ses som
möjligt att nå med den struktur som finns
idag. Detta tillsammans med stora
renoveringsbehov för flera kök gör att det
vore positivt både för arbetsmiljön och
kompetensförsörjningen om antalet enheter
minskar.
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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 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:
ꞏ Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
ꞏ Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
ꞏ Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

2 Sammanfattning av kontrollmiljön
Processer/rutiner

Risker

Kontrollmoment

Inköp

Att ramavtalet gällande
livsmedel inte följs

Att inga andra leverantörer har
använts gällande
upphandlade livsmedel

Att de upphandlade ramavtalen
för externa vuxenplaceringar inom
Individ och familj inte följs

Att ramavtalen har följts

Att de upphandlade ramavtalen
för externa barnplaceringar inom
Individ och familj inte följs

Att ramavtalen har följts

Att en direktupphandling sker
och att det inte tas fram en
dokumentation vid avsteg från
ramavtal vid externa barn- och
vuxenplaceringar

Att det finns en direktupphandling
samt att det finns en dokumentation
på varför avsteg har gjorts

Arkiverade handlingar

Fel hantering av handlingar
Handlingar förvaras felaktigt
eller i bristfälliga lokaler

Kontroll vart handlingarna finns
Förvaring av arkiverade handlingar

Feltolerans i datanätverket

Avbrott i datanätet

Feltoleranstest av datanätverket

Feltolerans i telefonin

Avbrott i telefoni

Feltoleranstest av telefonin

Test återläsning av backup

Att backup inte fungerar för våra
IT-system

En fil från slumpmässigt valt system
återläses

Hantering av specialkost

Att rätt person får rätt mat i
samband med
livsmedelsallergier/känslighet

Regelbunden rapportering kring
hantering av specialkost

Avslut av personer i
verksamhetssystem

Att personal kommer in i
verksamhetssystem efter avslut av
tjänst

Att personer som har avslutat sin
tjänst är avslutade i
verksamhetssystemen inom två
månader

Anställningsavtal

Att anställningsavtalet blir
felregistrerat och att felaktig lön
utbetalas eller felaktig LAS
registrering

Att anställningsavtalet blir
felregistrerat och att felaktig lön
utbetalas eller felaktig LAS
registrering

Löneskuld

Att löneskuld uppstår på grund
av handlingar inte skickas in i tid
alternativt frånvaro beviljas av chef i
självservice för sent

Att kontrollera förekomst av
löneskuld

Processer/rutiner

Risker

Kontrollmoment

Hantering av förlorad arbetsförtjänst
för politiker

Att felaktiga belopp utbetalas för
förlorad arbetsförtjänst

Att rätt belopp är utbetalt

Utbildningsplaner

Att personalen inte har
kunskaper om regler och nyheter
gällande hantering av livsmedel, som
då kan leda till att personer som äter
maten blir sjuka

Har utbildningsplanen för de
anställda följts

Attest för nya användare

Att attest ges i ekonomisystemet
till personer som saknas i den
upprättade attestförteckningen

Att upprättade attestförteckningar
stämmer överens med attesterna i
ekonomisystemet

Rutin för utlämnande av
rekvisitionsblock

Att obehörig person kvitterar ut
ett rekvisitionsblock

Att rekvisitionsblocken är uttagna
av personer med beslutattest
behörighet

Kontroll att ny rutin för hantering av
bensinkort, bensinkvitton och
fakturahantering följs.

Att bensinkorten används
felaktigt

Att det finns kvitton för samtliga
kortköp

Kontroll att körjournaler finns för
samtliga bilar i kommunens
verksamheter

Att bilar används på ett felaktigt
sätt.

Att körjournalerna är sparade till
samtliga bilar

Att kommunchefen attesterar
egna ersättningar

Kontroll av kommunchefens
samtliga egna ersättningar

Att utbetalningar till leverantörer
blir felaktiga

Kontrollera logglista ur
ekonomisystemet att personer med
hög behörighet inte har gjort
felaktiga utbetalningar

Egna ersättningar för kommunchef

Att alla nya leverantörer som
användare med hög behörighet har
lagts upp kontrolleras.

3 Uppföljning och testning av internkontroll
Processer/rutiner:

3.1 Inköp
Risker

Kontrollmoment

Resultat

Att ramavtalet gällande livsmedel inte
följs

Att inga andra leverantörer har använts
gällande upphandlade livsmedel

Mindre
avvikelse

Kommentar
Det finns några mindre avvikelser på alla förvaltningar, utifrån att
kontrollpunkten är att inga andra leverantörer som har upphandlats
för livsmedel ska ha använts. Det förekommer att det blir akuta
behov att göra småinköp där det inte finns en upphandling av
livsmedel. En del i avvikelsen är även att konteringen inte skall var
livsmedel utan internrepresentation, då det har inhandlats till
arbetsplatsträffar. Detta borde minska utifrån den nya riktlinjen om
Mutor och jäv samt representation.
Att de upphandlade ramavtalen för
externa vuxenplaceringar inom Individ och
familj inte följs

Att ramavtalen har följts

Större
avvikelse

Att de upphandlade ramavtalen för
externa barnplaceringar inom Individ och
familj inte följs

Att ramavtalen har följts

Att en direktupphandling sker och att det
inte tas fram en dokumentation vid avsteg
från ramavtal vid externa barn- och
vuxenplaceringar

Att det finns en direktupphandling samt att
det finns en dokumentation på varför avsteg
har gjorts

Kommentar
Rutin för avtal vid externa placeringar är uppdaterad och
tydliggjord inom Individ och familjs organisation. Utifrån behov hos
den enskilde och tillgång till platser vid de olika HVB måste ibland
placering utanför ramavtal av barn, unga och vuxna ske.
Större
avvikelse

Kommentar
Rutin för avtal vid externa placeringar är uppdaterad och
tydliggjord inom IoFs organisation.
Utifrån behov hos den enskilde och tillgång till platser vid de olika
HVB måste vi ibland gå utanför ramavtal vid placering av barn,
unga och vuxna.
Större
avvikelse

Kommentar
Det finns inget dokumenterat varför man har gjort avsteg från de
upphandlade avtalen. Det är de individuella behoven som styr valet
och det är inte alltid att de upphandlade avtalen kan tillgodose
personens behov samt att det inte alltid finns plats ledig när behov
finns av plats.

Åtgärder

Status

Slutdatum

Kommentar

Uppdatering
av
kommunens
avtal på
hemsidan
samt
information i
inköpsgruppen

Avslutad

2018-12-31

Aktuella avtal finns nu på
kommunens hemsida

Åtgärder

Status

Slutdatum

Kommentar

När
nuvarande
avtal löper ut
behövs
riktlinjen
och rutiner
för hur
kommunen
upphandlar
externa
placeringar
för barn och
unga samt
vuxna.

Ej påbörjad

2019-12-31

Avtalen pågår fortfarande

När
nuvarande
avtal löper ut
behövs
riktlinjen
och rutiner
för hur
kommunen
upphandlar
externa
placeringar
för barn och
unga samt
vuxna.

Ej påbörjad

2018-12-31

Avtalen pågår fortfarande

Informera i
inköpsgrupp
en om att
det finns en
blankett på
intranätet
som skall
fyllas i när
man frångår
upphandlade
avtal

Ej påbörjad

2019-06-30

Processer/rutiner:

3.2 Arkiverade handlingar
Risker
Fel hantering av handlingar

Kontrollmoment
Kontroll vart handlingarna finns

Resultat
Större
avvikelse

Kommentar
Samma resultat som vid tidigare stickprov. På grund av platsbrist
har handlingar från alla dessa områden inte kunnat levereras till
kommunarkivet för slutarkivering då platsbristen är så akut. Inom
vissa verksamheter inom bland annat socialförvaltningen och
kommunledningskontoret saknas i vissa fall närarkiv som uppfyller
kraven eller så är närarkiven för små. Vissa verksamheter använder
sig av slutarkivet som närarkiv, vilket bl.a. kan leda till
personuppgiftsincidenter.

Risker

Kontrollmoment

Handlingar förvaras felaktigt eller i
bristfälliga lokaler

Förvaring av arkiverade handlingar

Resultat
Ingen
avvikelse

Kommentar
Kommunens handlingar har flyttats från de sämsta lokalerna
(Brotorp) och inhyses tillfälligt i Frövi. Problem kvarstår dock i
övriga lokaler som inte är ändamålsenliga.

Processer/rutiner:

3.3 Feltolerans i datanätverket
Risker
Avbrott i datanätet

Kontrollmoment
Feltoleranstest av datanätverket

Resultat
Ingen
avvikelse

Kommentar
Feltoleranstest utfört utan avvikelse.

Processer/rutiner:

3.4 Feltolerans i telefonin
Risker
Avbrott i telefoni

Kontrollmoment
Feltoleranstest av telefonin

Resultat
Inte
kontrollerat

Kommentar
Test ej möjligt att utföra.

Processer/rutiner:

3.5 Test återläsning av backup
Risker

Kontrollmoment

Att backup inte fungerar för våra ITsystem

En fil från slumpmässigt valt system återläses

Resultat
Ingen
avvikelse

Processer/rutiner:

3.6 Hantering av specialkost
Risker

Kontrollmoment

Att rätt person får rätt mat i samband med
livsmedelsallergier/känslighet

Regelbunden rapportering kring hantering av
specialkost

Resultat
Ingen
avvikelse

Kommentar
Måltidsenheten har inte mottagit någon avvikelse i ärendet gällande
allergi- och specialkost.
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Processer/rutiner:

3.7 Avslut av personer i verksamhetssystem
Risker

Kontrollmoment

Resultat

Att personal kommer in i
verksamhetssystem efter avslut av tjänst

Att personer som har avslutat sin tjänst är
avslutade i verksamhetssystemen inom två
månader

Mindre
avvikelse

Kommentar
Kontroll har skett på 27 personer som har slutat i kommunen under
2018,genom egen uppsägning eller pensionsavgång om de är
avslutade i ekonomisystemet , e-posten samt åtkomst till nätverket
efter två månader när tjänsten är avslutad.
När det gäller åtkomst till nätverket samt e-posten så var det tre
personer som inte var avslutade och i ekonomisystemet så var det
sex personer som inte var avslutade.
När det gäller IT-enheten så har det investerats i ett system som
kontrollerar mot personalsystemet när en person slutar i kommunen,
så den avvikelsen som fanns under 2018 bord inte uppstå
hädanefter.

Åtgärder

Status

Slutdatum

Hitta en rutin så att personer
finns kvar i våra system efter två
månader efter avslutad tjänst

Ej påbörjad

2019-06-30

Kommentar

Processer/rutiner:

3.8 Anställningsavtal
Risker

Kontrollmoment

Att anställningsavtalet blir felregistrerat
och att felaktig lön utbetalas eller felaktig
LAS registrering

Att anställningsavtalet blir felregistrerat och
att felaktig lön utbetalas eller felaktig LAS
registrering

Resultat
Mindre
avvikelse

Kommentar
50 anställningsavtal kontrollerades av 175 nya anställningsavtal i
augusti. Inget avtal var felregistrerat med ekonomisk påföljd. Av de
25 avtalen med någon form av felregistrering hade övervägande
(28%) fel som påverkar statistikuttag i någon form. 12% beror på att
anställningsavtal inte var korrekt ifyllda av chef.
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Processer/rutiner:

3.9 Löneskuld
Risker

Kontrollmoment

Att löneskuld uppstår på grund av
handlingar inte skickas in i tid alternativt
frånvaro beviljas av chef i självservice för
sent

Att kontrollera förekomst av löneskuld

Resultat
Mindre
avvikelse

Kommentar
Antalet löneskulder under 12 månader var 121 stycken. En
minskning mot föregående år med 9. Den vanligaste orsaken (32%)
var att frånvaro inte har anmälts av medarbetare eller beviljats för
sent av chef. Den näst vanligaste orsaken (19%) var att skuld
uppstått på grund av att sjukfrånvaro registrerats efter att lönen
bearbetats, vilket inte går att påverka.

Processer/rutiner:

3.10Hantering av förlorad arbetsförtjänst för politiker
Risker

Kontrollmoment

Att felaktiga belopp utbetalas för förlorad
arbetsförtjänst

Att rätt belopp är utbetalt

Resultat
Inte
kontrollerat

Kommentar
Nya riktlinjer fastställs i fullmäktige i juni. Börjar gälla vid nästa
mandatperiod. Beslut om undantag för egenföretagare har fattats av
fullmäktige. Ingen egenföretagare har lämnat in begäran om förlorad
arbetsförtjänst under detta halvår. Ingen kontroll genomförs

Processer/rutiner:

3.11Utbildningsplaner
Risker

Kontrollmoment

Att personalen inte har kunskaper om
regler och nyheter gällande hantering av
livsmedel, som då kan leda till att personer
som äter maten blir sjuka

Har utbildningsplanen för de anställda följts

Resultat
Ingen
avvikelse

Kommentar
Under hösten genomfördes planerad utbildning inom
livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien för Måltidspersonalen.
Utbildningsplanen har således följts och måltidspersonalen har
mycket goda kunskaper och god kännedom i livsmedelssäker och
dess risker.

Processer/rutiner:

3.12Attest för nya användare
Risker

Kontrollmoment

Att attest ges i ekonomisystemet till
personer som saknas i den upprättade
attestförteckningen

Att upprättade attestförteckningar stämmer
överens med attesterna i ekonomisystemet

Resultat
Mindre
avvikelse

Kommentar
Under 2018 har det totalt registrerats 185 nya attester i
ekonomisystemet (vissa med samma attestant men med olika
intervall). Utav dessa saknades fem stycken med underskriven
attestantförteckning men detta har korrigerats till bokslut 2018 och
attestförteckningen har därmed kompletterats.
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Processer/rutiner:

3.13Rutin för utlämnande av rekvisitionsblock
Risker

Kontrollmoment

Att obehörig person kvitterar ut ett
rekvisitionsblock

Att rekvisitionsblocken är uttagna av
personer med beslutattest behörighet

Resultat
Ingen
avvikelse

Kommentar
Under 2018 har 83 stycken rekvisitionsblock utlämnats. Utav dessa
block har 31 stycken kontrollerats genom stickprov. Samtliga
rekvisitionsblock har kvitterats ut av en beslutattestant.

Processer/rutiner:

3.14Kontroll att ny rutin för hantering av bensinkort, bensinkvitton och
fakturahantering följs.
Risker
Att bensinkorten används felaktigt

Kontrollmoment
Att det finns kvitton för samtliga kortköp

Resultat
Mindre
avvikelse

Kommentar
32 fakturor har kontrollerats som avser drivmedelsfakturor för 14
bilar. Kvitton saknas på två bilar, sammanlagt sju kvitton.
Verksamheten har informerats om vilka regler som gäller.

Processer/rutiner:

3.15Kontroll att körjournaler finns för samtliga bilar i kommunens
verksamheter
Risker
Att bilar används på ett felaktigt sätt.

Kontrollmoment
Att körjournalerna är sparade till samtliga
bilar

Resultat
Ingen
avvikelse

Kommentar
10 procent av körjournalerna har kontrollerats som avser 14 bilar.
Samtliga bilar i urvalet har fullständiga körjournaler.

Processer/rutiner:

3.16Egna ersättningar för kommunchef
Risker

Kontrollmoment

Att kommunchefen attesterar egna
ersättningar

Kontroll av kommunchefens samtliga egna
ersättningar

Resultat
Ingen
avvikelse

Kommentar
86 fakturor har granskats som avser perioden juli-december. Alla
fakturor är korrekt hanterade.
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Processer/rutiner:

3.17Att alla nya leverantörer som användare med hög behörighet har lagts
upp kontrolleras.
Risker

Kontrollmoment

Att utbetalningar till leverantörer blir
felaktiga

Kontrollera logglista ur ekonomisystemet att
personer med hög behörighet inte har gjort
felaktiga utbetalningar

Resultat
Ingen
avvikelse

Kommentar
Nio leverantörer har lagts upp av användare i ekonomisystemet med
hög behörighet. Alla leverantörer och betalningar har kontrollerats,
ingen anmärkning finns på hanteringen.

4 Slutsatser av uppföljning
Kontrollen av handlingar i arkivet visar fortfarande på stora brister i kommunens arkivlokaler och
hanteringen av handlingar. Kommunen har flyttat de handlingar som stod i de sämsta lokalerna men
lokalproblematiken kvarstår. Eftersom verksamheterna i kommunhuset inte har plats för närarkiv
hos sig själva har de valt att ställa ner dessa handlingar i slutarkivet. Att blanda när- och slutarkiv i
samma lokal kan bl.a. bidra till personuppgiftsincidenter. Närarkivshandlingarna tar upp så mycket
plats i slutarkivet att kanslienheten inte kan ta emot handlingar som ska slutarkiveras eftersom alla
hyllor är fulla.
För att minska antalet felaktigt ifyllda anställningsavtal ska personalenheten undersöka om det är
möjligt att ytterligare förenkla ifyllandet. När det gäller att förebygga löneskuld som är
påverkningsbar ska personalenheten än mer förtydliga och informera vikten av att tydliga rutiner så
att medarbetare registrerar frånvaro snarast och den beviljas i tid av chef. Skuld som uppstår på
grund av att sjukfrånvaro registrerats efter att lönen bearbetats går inte att påverka. Inom hela
offentlig sektor finns systemet med preliminär lön för innevarande månad med möjlighet att
korrigera 4 månader efter löneutbetalning.
Verksamheterna som har bilar skall informeras igen att bensinkvitton alltid skall sparas och styrka
fakturor som betalas till bensinbolagen.

5 Förslag till beslut
Utskottet för Stöd och strategi godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för 2018 och
överlämnar den till kommunstyrelsen.
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1 Sammanfattning och viktiga händelser
Under året har alla enheter inom
kommunledningskontoret arbetat för
utveckling och effektivisering av
verksamheten för att kunna ge ett bättre stöd
till kärnverksamheterna.
Av kommunledningskontorets mål bedöms
samtliga vara delvis uppnådda.
Att vara en attraktiv arbetsgivare innefattar
många delar. Att aktivt arbetaa med
hälsofrämjande insatser, följa lagar och avtal,
ett aktivt lönebildningsarbete, delaktighet
genom samverkan och inte minst få varje
medarbetare att vilja delta i att Lindesbergs
kommun utvecklas. Kommunens
hälsofrämjande arbete har gott renommé och
flera andra kommuner vill ta del av den helhet
av insatser som kommunen arbetar med. Trots
detta uppfylls inte max 5 procents
sjukfrånvaro.
Arbetet med att ta fram en ny
kommunövergripande styrmodell har pågått
under året, där utgångspunkten ska vara att
förenkla och effektivisera planering och
uppföljning så att tid läggs på rätt saker som
leder till en förbättring för medborgarna.
Arbetet med att implementera styrmodellen
kommer att fortsätta under 2019.

kärnverksamheterna är en viktig del
digitalisering och rätt användande av
verksamhetssystem. Flera systemförändringar
har genomförts för att underlätta för våra
verksamheter. Ett utökat användande av
Office 365 möjliggör för alla verksamheter att
nyttja den moderna tekniken på ett tidsenligt
sätt, men kräver ofta ett ändrat arbetssätt.
Arbetet med att införa fler e-tjänster har
påbörjats. Det ska bidra till att förenkla för
medborgarna i olika typer av ansökningar till
kommunen samt även för interna processer,
med målet att den interna administrationen
ska minska.
Kommunledningskontoret har under året
påbörjat arbetet för att säkerställa att
verksamheterna arbetar i enlighet med
Dataskyddsförordningen som trädde i kraft i
maj 2018. Det kan även ses som en del i
arbetet med informationssäkerhet, som kräver
ett kontinuerligt arbete och stöd till
verksamheterna.
För att stärka kommunens varumärke och
profil har en ny grafisk profil, samt en ny
servicewebb lanserats under året.
Kommunledningskontoret visar totalt ett +-0
resultat mot budget.

För att vara ett bra stöd till

2 Ekonomi
Kommunledningskontoret håller budgeten
2018 och redovisar ett +- 0 resultat.

kostnader för insatser kopplat till andra
aktörer än företagshälsovården.

Kommunledning redovisar ett underskott med
0,9 Mnkr. Kontot för kommunutvecklande
insatser visar ett underskott som beror på
kostnader för nedskrivningar av inventarier,
jubileumsfirande och annonser.

Kansliets överskott beror till största delen av
att lönekostnaden för arkivet har varit lägre än
budget. Avtalet med de andra kommuner har
upphört under 2018.

Politisk verksamhet visar ett underskott med
0,5 Mnkr som beror på att kostnaden för valet
blev högre än budgeterat samt att kostnaden
för licenser och läsplattor för förtroendevalda
belastar kontot 2018.
Personalenhetens överskott förklaras med
förskjutning av licenskostnader, mindre
utbildningar, återsökning av statliga medel
kopplat till rehabilitering samt mindre

Ekonomienhetens överskott kan förklaras
med att projektmedel för e-handel inte har
förbrukats under 2018. Projektet har startat i
januari 2019. Övrig verksamhet inom
ekonomiområdet som innefattar försäkringar
och medlemsavgifter till SKL mm redovisar
ett underskott som beror på ökade
försäkringskostnader som belastar centrala
konton.
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IT-enheten visar ett underskott totalt men om
man exkluderar utköpet av leasingdatorer så
redovisar IT-driften ett överskott.
Utköpet uppgår till 1,5 mnkr och kommer att
sänka kostnaden de kommande åren för
leasing. Under året har kostnader för flytt
ifrån Bullerberget av kommunens servrar
påbörjats, vilket redovisas under
fastighetsförvaltning IT.
Måltidsenheten redovisar ett underskott med 2
mnkr som inte har reglerats enligt modellen
för kostnadsbudgetering. Som redovisats,
tidigare under året, beror underskottet till stor
del på ökade kostnader för livsmedel och
transporter. Livsmedelsgrossister aviserade,
efter sommaren, en prishöjning på ca 10 % för
livsmedel överlag. Till grund för höjningen
sägs faktorer som den torra och varma
sommaren samt ökade kostnader för
drivmedel, ligga bakom.

Första halvåret reglerades mot grundskolan
och beloppet uppgick till 1 mnkr.
Det underskott som ligger kvar på måltid vid
årsskiftet avser till största delen grundskolan.
Det utredningsuppdrag som
kommundirektören har fått enligt
Kommunstyrelsens beslut är att utreda hur
budgeteringen av kosten skall se ut och
hanteras i framtiden samt även föreslå olika
alternativ och konsekvenser. Delredovisning
skall ske senast juni 2019. I avvaktan på
denna utredning regleras inte underskottet
mot nämnderna. Sedan några år tillbaka i
tiden kan vi se en trend som innebär ett ökat
antal portioner där år 2017 sticker ut med den
högsta ökningen. Under 2018 har
portionsstatistiken gått ner från föregående år
men ligger fortfarande högre än 2016 vilket
visas i diagram.
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Driftredovisning (Mnkr)
Verksamhet

Kostnad

Intäkt

Netto

Nettobudget

Budgetavvikelse

Bokslut
2017 Netto

Kommunledning

7,3

2,5

4,8

3,9

-0,9

4,2

Politiskverksamhet

6,8

0,5

6,3

5,8

-0,5

4,9

Ekonomistyrning

2,0

0,0

2,0

2,4

0,4

1,6

Kanslienhet

12,8

1,1

11,7

13,0

1,3

11,4

Personalenhet

10,6

0,4

10,2

10,7

0,5

9,5

Ekonomienhet

14,7

9,0

5,7

7,6

1,9

6,3

Övrig verksamhet,
ekonomi

1,5

0,0

1,5

1,0

-0,5

1,3

IT-teleenhet

29,8

7,6

22,2

21,4

-0,8

27,5

- därav inköp av
datorer

1,5

0,0

1,5

0,0

-1,5

0,0

Fastighetsförvaltning
IT

2,4

2,2

0,3

0,0

-0,3

0,0

Övrig verksamhet,
personal

3,3

0,2

3,1

3,2

0,1

3,3

Personalbefrämjande
verksamhet

6,0

0,6

5,4

6,2

0,8

5,1

Måltidsverksamhet

58,6

55,8

2,7

0,7

-2,0

0,8

Total

155,8

79,9

75,9

75,9

0,0

75,9
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3 Investeringar
Utgifter

Inkomster

Nettoinvestering

Budget 2018

Avvikelse mot
budget

Björkhagaskolan
inventarier kök

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

Utrustning
måltid

0,5

0,0

0,5

0,2

-0,3

Till KS
förfogande

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

Laddstolpar

0,4

0,0

0,4

0,3

-0,1

E-tjänster

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

Ny lokal IT
möbler och
inventarier

0,6

0,0

0,6

0,4

-0,2

Utökad funktion
W-lan

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

Summa
investeringar

1,5

0,0

1,5

3,7

2,2

Projekt

4 Verksamhet
Kommunledningskontoret består av
kommunledning, politisk verksamhet,
ekonomistyrning/inköp, kanslienheten,
ekonomienheten, personalenheten, IT- och
teleenheten samt måltidsverksamheten.
Kommunledningskontorets främsta uppdrag
är att vara stödverksamhet till
kärnverksamheterna som arbetar direkt mot
medborgarna. I kommunledning ingår
kommunchefens ansvarsområden med
kommunutvecklande insatser, internationell
verksamhet, folkhälsa, strategisk funktion
samt integration.
Av kommunledningskontorets mål bedöms
samtliga vara delvis uppnådda.
Att vara en attraktiv arbetsgivare innefattar
många delar. Att aktivt arbetaa med
hälsofrämjande insatser, följa lagar och avtal,
ett aktivt lönebildningsarbete, delaktighet
genom samverkan och inte minst få varje
medarbetare att vilja delta i att Lindesbergs
kommun utvecklas. Under året har erbjudande
om förmånscykel tagit form, beslut tagits om
att ge flexibilitet gällande val av
motionstimme eller motionspeng samt
insatser genomförts för att aktivt kunna
validera kunskap för att möta framtidens
kompetensförsörjning.

Kommunens hälsofrämjande arbete har gott
renommé och flera andra kommuner vill ta
del av den helhet av insatser som kommunen
arbetar med. Trots detta uppfylls inte max 5
procents sjukfrånvaro. Arbetet kan alltid
utvecklas men vi behöver också vara
medvetna om att kommunen själv inte äger
arbetet. Den aktiva samverkan som behövs
mellan företagshälsovård, specialistsjukvård,
vårdcentraler och inte minst
Försäkringskassan innebär en fortsatt
utmaning. Förändringar i lag och avtal
påverkar också i vilken omfattning vi som
arbetsgivare kan vara en aktör som snabbt och
smidigt kan agera för bästa återgång i arbete
för medarbetaren.
Arbetet med att ta fram en ny
kommunövergripande styrmodell har pågått
under året, där utgångspunkten ska vara att
förenkla och effektivisera planering och
uppföljning så att tid läggs på rätt saker som
leder till en förbättring för medborgarna.
Arbetet med att implementera styrmodellen
kommer att fortsätta under 2019.
För att vara ett bra stöd till
kärnverksamheterna är en viktig del
digitalisering och rätt användande av
verksamhetssystem.
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Flera systemförändringar har genomförts för
att underlätta för våra verksamheter, såsom ett
mer modernt system för
ansökningshandlingar, system för att handha
vikariehantering, möjlighet att göra
ekonomiska prognoser. Dessutom pågår
planering för att i samarbete med IT-enheten,
säkerställa persondata genom koppling mellan
Skatteverket och kommunens lönesystem. Ett
utökat användande av Office 365 möjliggör
för alla verksamheter att nyttja den moderna
tekniken på ett tidsenligt sätt, men kräver ofta
ett ändrat arbetssätt. Det ger också en
möjlighet till tidseffektivisering genom att
kunna ha virtuella möten. Arbetet med att
införa fler e-tjänster har påbörjats. Det ska
bidra till att förenkla för medborgarna i olika
typer av ansökningar till kommunen eftersom
medborgarna ska kunna skicka in sina
ansökningar digitalt istället för i papper. Detta
gäller även för interna processer, med målet
att den interna administrationen ska minska.
För att stärka kommunens varumärke och
profil har en ny grafisk profil, samt en ny
servicewebb lanserats under året.
Kommunledningskontoret har under året
påbörjat arbetet för att säkerställa att
verksamheterna arbetar i enlighet med
Dataskyddsförordningen som trädde i kraft i
maj 2018. Det kan även ses som en del i

arbetet med informationssäkerhet, som kräver
ett kontinuerligt arbete och stöd till
verksamheterna.
Som ett led i ökad kvalitet och effektivitet har
IT-stödet centraliserats och ökad samverkan
har inletts både inom kommunkoncernen och
inom KNÖL-samarbetet (Kommunerna i
Norra Örebro Län).
Lindesbergs kommun är sedan ca sex år del
av det finska förvaltningsområdet och under
året har arbetet för detta tydliggjorts och en
kartläggning har genomförts för att kunna se
vilka behov som finns hos kommunens
medborgare med finsk bakgrund.
Barnkonventionen
Enligt artikel 13 i barnkonventionen ska varje
barn ha rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka
och uttrycka sina åsikter. Som en del i
kommunens arbete med dessa frågor
genomfördes under året en demokratidag med
fokus på mötet mellan ungdomar och
politiker. Syftet var att möjliggöra för dialog
mellan ungdomar och politiker. Ungdomarna
fick också föra fram vilken service de tycker
är viktig att ha framöver och var i kommunen
den ska erbjudas, under temat Att äga
framtiden.

5 Systematiskt arbetsmiljöarbete, inklusive jämställdhet
Personalenheten arbetar med övergripande
stöd till verksamheterna vad gäller både
systematiskt arbetsmiljöarbete samt
jämställdhet. Under 2018 har arbetet med
arbetsvärdering uppdaterats samt att rutin vid
kränkande särbehandling och sexuella
trakasserier omarbetats.
Alla chefer inom kommunledningskontoret
genomför årligen medarbetar- och lönesamtal.
Varje enhet inom kommunledningskontoret
har arbetsplatsträffar månatligen.
Kommunövergripande samverkansgrupp är
kommunledningskontorets samverkansgrupp.
Även resultatet av medarbetarenkäten är en
viktig del i förvaltningens systematiska
arbetsmiljöarbete.
Arbetsmiljön i några av
kommunledningskontorets verksamheter är i

behov av förbättring, något som utan åtgärd
skulle kunna leda till föreläggande från
Arbetsmiljöverket. Det gäller i synnerhet
arkivlokaler, samt flera av kommunens kök,
där gränsen för produktion av antal portioner
är nådd på flera enheter. Inom måltidsenheten
är även kompetensförsörjning en stor
utmaning, vilket påverkar arbetsmiljön
negativt. Den nuvarande strukturen med ett
stort antal små enheter påverkar både lokaloch personalsituationen, där färre och större
enheter skulle förbättra arbetsmiljön.
Personalenheten har 2018 nya lönekriterier
som också antagits utifrån Vision och
Akademikerförbundet SSR att kunna gälla
kommunövergripande om verksamheter inom
främst administrativ karaktär inte har egna
antagna.
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Revisionhar genomförtsoch rapporterats
genomPWC, granskningav kommunens
arbeteför att motverkaoch hanterahot och

våld mot anställdaoch förtroendevalda.Olika
förbättringsområden
är identifieradeoch
diskuteradeför åtgärdtillsammansmed
fackliga organisationer.

6 Måluppfyllelse nämndmål
Inriktningsmål:

6.1 Medborgarna upplever bra kommunal servicemed kvalitet
Nämndens
mål
Möjligheten
för
medborgarna
att nå
kommunens
verksamheter
via telefonoch
e-postför att
få svar på en
enkelfråga
skaöka

Analys
Målet bedömsvaradelvis uppnått.Resultatet
för de somfår ett direkt svar på en enkel fråga
på telefonhar försämratsigen efter en
förbättringunderföregåendemätning.Det
störstaförbättringsområdetär fortfarandeatt vi
inte är tillgängliga på telefon.Svarstidentill
växeln får ett mycketbra resultat,mendärefter
tappassamtalför att handläggarehar
telefontider,eller inte är på plats.Andel av de
som ställt en enkel frågavia telefon som
uppfattaratt de fått ett gott bemötandenår inte
upp till målvärdet.
Resultatetför svarpå e-posthar försämrats
jämfört medde två föregåendeåren.Det är
någrae-postsominte besvaratsalls av
handläggarei organisationen.
Resultatpå riksnivå visar att de kommunersom
har en traditionell växel ligger på ungefär
sammanivå som Lindesbergskommun.De
kommunersom får ett resultatsomligger nära
målvärdethar i regel ett kontaktcentersom
svararpå enklafrågor via telefonoch e-post
direkt. Det är i vidarebefordringenav
telefonsamtaloch e-postsom servicentappas.
För att öka tillgänglighetenytterligarebör
skapandetav ett kontaktcenterövervägas.
Kommunenswebbinformationtill
medborgarna,vilken visar hur lätt det är att
hitta informationpå kommunenswebbplatsnår
nästanupp till målvärdetoch visar ett betydligt
bättreresultatän föregåendemätningar.Det
berorpå att ett omfattandearbetemedatt göra
om webbplatsenpågåttoch enny servicewebb
lanseradesi juni 2018.

Indikatorer
Andel av de som
skickar in en enkel
frågavia e-postsom
får svarinom två
arbetsdagar(%)

Utfall
83%

Målvärde
94%

Andel av de som
tar kontakt med
kommunenvia
telefonsom får ett
direkt svar på en
enkelfråga(%)

47%

65%

Andel av de som
via telefonställt en
enkelfrågasom
uppfattaratt de fått
ett gott bemötande

78%

99%
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Nämndens
mål

Analys

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Kommunens
webbinformation
till medborgarna,
Informationsindex

83%

85%

Inriktningsmål:

6.2 Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare
Nämndens
mål
Kommunledni
ngskontoretär
en attraktiv
arbetsgivare

Cheferna
uppleverbra
stödfrån
kommunledni
ngskontorets
stödverksamheter

Analys

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Målet bedömsvaradelvis uppnått.Inom
kommunledningskontoret
är det främst
måltidsenhetensom behöveröka andelenheltider.
En stor medvetenhetochönskanfinns att ha heltider
i högreomfattning.Utifrån denstruktur medmånga
småenhetersom kommunenhar idag, såär det svårt
att öka andelenytterligareutankostnadsökningar
som inte kan försvaras.
Det är äveninom måltidsenhetensomandelensom
inte har tillsvidareanställningär högreän inom
övriga enheter.Rätt kompetensför uppdragetär
viktigt för att innehatillsvidareanställning.Enheten
har underåretgenomförtprov av att låta en
medarbetarevaliderasin kompetensmotsvarande
kockbehörighet.
Sjukfrånvaronvarierarstort inom
kommunledningskontorets
enheter.Utifrån analys
genomförsåtgärderbådepå individ-och gruppnivå.
Varje enhetarbetarutifrån att öka varje
medarbetares
delaktighet.Utifrån
medarbetarenkäten
kan fortsattarbetegöraspå varje
enhetgenomdialog bådegenommedarbetarsamtal
och arbetsplatsträffar.

Andel
tillsvidareanställdamed
heltidsanställning

79,2%

65,5%

Andel
medarbetare
meden
tillsvidareanställning

88%

86%

Sjukfrånvaro
hos
medarbetare

6,51 %

5%

Resultati
medarbetarenkätensfråga
om
uppföljning
och
utvärderingav
enhetensmål

3,8

4,2

Resultati
medarbetarenkätensfråga
om att sefram
emot att gå till
arbetet

4,09

4,4

Kommunledningskontoret
genomfördeinte någon
serviceenkätunder2018.Men resultatetfrån de två
tidigareserviceenkäterna
visadeatt bemötandegav
bästresultatoch störstaförbättringsområdetvar
leveransi rätt tid. Utifrån resultatetarbetar
kommunledningskontorets
stödverksamheter
med
att vidareutvecklachefsstödet,bådegenom
utbildningaroch informationsmaterialetsom finns
på intranätet.

Resultati
kommunledningskontorets
serviceenkät

4,5
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Inriktningsmål:

6.3 Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunensverksamheter
Nämndens
mål
Kommunledni
ngskontoret
möjliggör för
kommunikatio
n och dialog
med
medborgarna

Analys

Indikatorer

Målet bedömsvaradelvis uppnått.
Det är svårtatt få fram ett korrekt utfall för antal
matråd.För vissaverksamheter,i synnerhetinom
äldreomsorgen,
är det en naturlig del i
verksamhetendär det ofta överstigerfyra per år.
Inom andraverksamheterfungerardet sämre.Det
sker en kontinuerligdialog kring hur det skakunna
utvecklas.
Målvärdetför antaletmedborgardialoger
är uppnått.
Det är främst ärendenkoppladetill fysisk planering,
där medborgardialoganvänts.
Genomdennya servicewebbensomlanserades
2018 och utvecklingenav kommunensarbetemed
socialamedier,har medborgarnafler kanaleratt
kommuniceramedkommunengenom.

Antal matråd
medelever
och enskilda
inom vård och
omsorg

4

NöjdInflytandeIndex från
SCB:s
medborgarund
ersökning

42%

Antal
medborgardial
oger (antal
ärendeni
KS/KF där
medborgardialoger
används)

Utfall

Målvärde

5

4

Inriktningsmål:

6.4 Lindesbergskommun har en hållbar ekologisk utveckling
Nämndens
mål
Kommunledni
ngskontoret
skafrämja att
hållbara
ekologiska
alternativ
utvecklasoch
används

Analys

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Målet bedömsvara delvis uppnått.
Målvärdetför ekologiskalivsmedelinom
måltidsverksamheten
är uppnåttoch resultatetvisar
på en stadigtuppåtgående
trend.
Måltidsverksamheten
arbetaraktivt medatt
matsvinnetskaminska,mendär målvärdetinte
riktigt nås.
Koldioxidutsläppför kommunledningskontorets
(inklusive bilpoolen) tjänsteresorär på ungefär
sammanivå som föregåendeår, bådeför
kommunledningskontoret
och totalt i kommunen.
Eftersomvärdetinte minskatkan det finnas
anledningatt seöver om utbudetav bilar motsvarar
behovet,eller om en minskningav antaletbilar är
möjligt.

Andel
ekologiska
livsmedel(%)

34%

34%

Koldioxid-utsläppför
kommunens
tjänsteresor

35,65

35,72

Matsvinnet
skaminska.

4%
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7 Planerade förbättringsåtgärder
Under året arbetar alla enheter inom
kommunledningskontoret för utveckling och
effektivisering av verksamheten så att bättre
stöd till kärnverksamheterna och till
kommunens chefer ska kunna ges.

stödverksamheter. I detta arbete är det viktigt
att se över våra interna processer och
arbetssätt så att vi som stödverksamheter blir
ett bra sammanhållet stöd till verksamheternas
grunduppdrag.

För att öka attraktiviteten som arbetsgivare
och vara ett bra stöd till chefer och
medarbetare är en viktig del att ha IT-system
som på bästa möjliga sätt säkerställer kvalitet
med användarvänlighet. Vi behöver använda
de system vi har på bästa sätt och fortsätta
arbeta med att få bort manuella hanteringar
och öka tydligheten gentemot
verksamheterna, så att det blir lätt att göra
rätt. Ett sätt att förenkla den interna
administrationen för att underlätta för chefer
och medarbetare är det pågående arbetet med
att ta fram e-tjänster för våra
Måltidsenheten har en stor
rekryteringsutmaning. Det är svårt att
rekrytera kockar och mycket svårt att ha

Måltidsenheten har en stor
rekryteringsutmaning. Det är svårt att
rekrytera kockar och mycket svårt att ha
vikarier för det stora antal enheter som finns
idag. Antalet enheter påverkar också målet att
öka antalet heltider, något som inte ses som
möjligt att nå med den struktur som finns
idag. Detta tillsammans med stora
renoveringsbehov för flera kök gör att det
vore positivt både för arbetsmiljön och
kompetensförsörjningen om antalet enheter
minskar.
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ÄRENDE 4
Utskottet för stöd och strategi

Integrationsprogram
Förslag till beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att integrationsprogram för Lindesbergs kommun
Dnr. 2010/0193 upphör att gälla från och med 30 april 2019.
Ärendebeskrivning
Integrationsprogram för Lindesbergs kommun är från 2011-09-06.
Integrationsprogrammet ska utvärderas varje år av kommunstyrelsen
och varje nämnd/bolag ska redovisa gjorda åtgärder.
Detta har inte gjorts.
En ny styrmodell har antagits av kommunfullmäktige 25 februari 2019,
där grunduppdraget i verksamheten är utgångspunkt. Därför finns
inget motiv till ett styrande integrationsprogram, utan uppdraget
integration ska ingå i alla förvaltningars/bolags grunduppdrag.
I styrmodellen framgår att en analys ska presenteras för
kommunstyrelsen årligen. Analysen har som syfte att identifiera de
trender som kan vara av stor vikt för Lindesbergs kommun som
geografisk plats och som organisation. Den kommunövergripande
analysen bygger delvis på de omvärldsanalyser som gjorts på lägre
organisatoriska nivåer. Tillsammans med nulägesanalysen bildar det
planeringsförutsättningar.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-12-03

Utskottet för stöd och strategi

USS §55/18

Dnr: KS 2018/466

Integrationsprogram för Lindesbergs kommun
Beslut
Utskottet för stöd och strategi ger kommundirektören i uppdrag att
återkomma till utskottet med förslag till Integrationsprogram som
inkluderas i ett socialt hållbarhetsprogram.
Ärendebeskrivning
Integrationsprogram för Lindesbergs kommun är från 2011-09-06.
Integrationsprogram ska utvärderas varje år av kommunstyrelsen
och varje nämnd/bolag ska redovisa gjorda åtgärder. Detta har inte
gjorts.
Förvaltningens förslag till beslut
Utskottet för stöd och strategi ger kommundirektören i uppdrag att
återkomma till utskottet med förslag på hur Integrationsprogrammet
kan revideras eller ändras.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår bifall till förvaltningens
förslag till beslut med följande ändring:
Utskottet för stöd och strategi ger kommundirektören i uppdrag att
återkomma till utskottet med förslag till Integrationsprogram som
inkluderas i ett socialt hållbarhetsprogram.
Beslutsgång
Ordförande frågar om utskottet för stöd och strategi kan besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut med Bengt Storbackas (S)
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns.
_____
Meddelas för åtgärd:
Kommundirektör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÄRENDE 5
Utskottet för stöd och strategi

Integrationsstrateg
Förslag till beslut
Utskottet för stöd och strategi beslutar:


Tjänsten som integrationsstrateg återbesätts ej.



Tillfälliga projekt med tillhörande tjänster återbesätts inte under
kommunledningskontoret, utan vid framtida projekt anställs personal direkt
i förvaltningsorganisationen.

Ärendebeskrivning
Integrationsstratag Nanette Danielsson har valt att säga upp sig och därmed är
tjänsten Integrationsstrateg vakant.
Under åren 2017–2018 har tre tillfälliga tjänster arbetat förvaltningsövergripande
med integrationsfrågor. Tjänsterna har finansierats externt (Länsstyrelse, Region
Örebro och tillfälliga statsbidrag). Det har varit projektledare Norrsken, Språkvän,
IT i skolan och dessa projekt har slutredovisats.
Till sammanhanget hör att det är förtillfället osäkert kring Migrationsverkets
verksamhet i Örebro län.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

AKTUELLT
• Avveckling
-1500 platser ska avvecklas under 2019. ( Örebro . Lindesberg)

• Kontoren i Lindesberg och Karlstad stänger.

Inskrivna
ÖREBRO

LINDESBERG

Totalt antal inskrivna individer:

977 st.

985 st.

Personer i ABO (lägenhet):

314 st.

870 st.

Personer i EBO (eget boende):

617 st.

98 st.

Personer i övrig boendeform:
(BKB, SHV)

46 st.

17 st.

Fördelning kommuner
Kontor Örebro

Kontor Lindesberg

Kommun

Individer

Kommun

Individer

Örebro:

504

Lindesberg:

724

Karlskoga:

143 (22 lägenheter 104 individer)

Nora:

19

Hallsberg:

142 (Pålsboda 21 lgh. 88 individer,

Hällefors:

109

vretstorp 10 lgh. 40 individer)

Laxå:

112 (28 lägenheter 112 individer)

Kumla:

40

Askersund:

9

Degerfors:

27

Ljusnarsberg: 122

Asyl-sökande i Lindesbergs kommun
Antal boende i Migrationsverkets mottagninssystem
Lindesbergs kommun

1614

1265

1150
1028

1073
966

894

881
738

jan

jan

jan

jan

jan

jan

jan

jan

jan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fellingsbro
Frövi
Vedevåg

276
35
100

Lindesberg

38

Storå, Stråssa
Guldsmedshyttan

289
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Kommunledningskontoret
Henrik Arenvang
+46 0581-810 34
Henrik.Arenvang@lindesberg.se
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ÄRENDE 6
Utskottet för stöd och strategi

Arbetsuppgifter kommunstrateg
Förslag till beslut
Utskottet för stöd och strategi lägger informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstrateg Malin Sjöberg har valt att säga upp sig och därmed är tjänsten
Kommunstrateg vakant.
Ett internt arbete har pågått och processen har kommit fram till viss modifiering av
tjänsten:
Annonsering kommer ske under mars-april och tjänsten planeras tillträda under
augusti 2019.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

Bilaga
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Arbetsuppgifter kommunstrateg
Du kommer att organisatoriskt placeras inom kommunledningskontoret och vara
direkt underställd kommundirektören. Du kommer att arbeta tillsammans med
olika ledningsgrupper och du kommer ha ett samordningsansvar för den
förvaltningsövergripande kvalitetsgruppen.
Ditt uppdrag kommer att inledas med att driva två större utvecklingsprojekt för
kommunen på en övergripande nivå.
- Styrmodell för ledning och styrning
- Förenklad och effektivare administration
Övriga löpande uppdrag är
- Du stödjer verksamheterna i arbetet med resultatstyrning
- Du tar fram analyser och prognoser för att presenterat dessa vid olika förvaltnings
och politiska forum.
- Du kommer ingå i olika nätverk både regionalt och nationellt.
Kommande uppdrag, utredningar och utvecklingsprojekt kan komma att handla om
- Ledarskapsutveckling
- Kvalitetsarbete
- Digitalisering
- Social hållbarhet
- Miljö
- mm

