
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) 
 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 
2019-03-04  

 

 

  

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-12:15 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 
Jonas Bernström (S) 
Jonas Kleber (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Nils Detlofsson ((L)) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Carina Fyrpihl, personalchef §6 
Andreas Ericsson, IT-chef §6 
Anette Persson, controller §7 
Louise Auer, kostchef §7–8 
Linda Svahn (S), ersättare som ej tjänstgör 
Susanne Karlsson (C), ersättare som ej tjänstgör 
Fredrik Vessling (V), ersättare som ej tjänstgör 
Göran Gustavsson (M), ersättare som ej tjänstgör 
Fredrik Rosenbecker (SD), ersättare som ej tjänstgör 
 
 

Utses att 

justera 
Tom Persson (SD) med Jonas Kleber (C) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten måndag den 11 mars 2019 kl. 15.00 
 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 
 

 
Paragraf 

 
6 - 11 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustavsson 
 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Kleber 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-03-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2019-03-04 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-03-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§6/19 Verksamhetsberättelse januari-december 2018 för 

kommunledningskontoret 
  
§7/19 Uppföljning av internkontroll januari-december 2018 för 

kommunledningskontoret 
  
§8/19 Ekonomi för måltidsenheten 
  
§9/19 Integrationsprogram  
  
§10/19 Integrationsstrateg 
  
§11/19 Kommunstrateg 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-03-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §6/19   Dnr: KS 2019/56 
 

Verksamhetsberättelse januari-december 2018 för 

kommunledningskontoret 
 

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. 

 

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. 

 

Kommunledningskontoret visar totalt ett +-0 resultat mot budget 

 

Förslag till beslut 

 
Utskottet för stöd och strategi godkänner kommunledningskontorets 

verksamhetsberättelse för 2018 och överlämnar den till 

kommunstyrelsen. 

 

_____ 

 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (11) 
 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-03-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §7/19   Dnr: KS 2019/57 
 

Uppföljning av internkontroll januari-december 2018 

för kommunledningskontoret 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi godkänner uppföljning av 

internkontroll januari-december 2018 för kommunledningskontoret 

och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ekonomienheten överlämnade uppföljning av internkontroll för 

perioden januari-december 2018 för kommunledningskontoret den 

19 februari 2019. 

 

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: 

 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten. 

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

 

Förslag till beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi godkänner uppföljning av 

internkontroll januari-december 2018 för kommunledningskontoret 

och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

_____ 

 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (11) 
 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-03-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §8/19   Dnr: KS 2019/77 
 

Ekonomi för måltidsenheten 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi uppdrar till kostchefen att ta fram ett 

förslag för att minska på kostnaderna för måltidsenheten. I förslaget 

ska följande punkter finnas med: 

 

• Enbart en kött- eller fiskrätt och ett vegetariskt alternativ ska 

serveras. 

 

• Förstärkt dialog med barn- och utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen för att sänka kostnader och aktivt arbeta för 

att minska på matsvinnet. 

 

• Under en period minskas inköp av ekologiska alternativ ner. 

  

Förslaget ska presenteras för utskottet för stöd och strategi den 27 

maj 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ekonomichef Gunilla Sandgren och kostchef Louise Auer redogör 

för måltidsenhetens ekonomi och utmaningar för utskottet för stöd 

och strategi.  

 
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. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet för stöd och 

strategi uppdrar åt kostchefen att ta fram ett förslag för att minska på 

kostnaderna för måltidsenheten. I förslaget ska följande punkter 

finnas med: 

 

• Enbart en kött- eller fiskrätt och ett vegetariskt alternativ ska 

serveras. 

• Förstärkt dialog med barn- och utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen för att sänka kostnader och aktivt arbeta för 

att minska på matsvinnet. 

• Under en period minskas inköp av ekologiska alternativ ner. 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-03-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förslaget ska presenteras för utskottet för stöd och strategi den 27 

maj 2019. 

_____ 

 

 

Meddelas för åtgärd 

Kostchefen 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-03-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §9/19   Dnr: KS 2018/466 
 

Integrationsprogram  
 

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. 

 

Skrivelsen kompletteras med ett förtydligande vad det innebär för 

det fortsatta arbetet. 

 

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.  

 

Förvaltningens 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. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

  

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att skrivelsen kompletteras 

med ett förtydligande vad det innebär för det fortsatta arbetet.  
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-03-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

  

Ordförande frågar om utskottet för stöd och strategi kan besluta 

enligt förvaltningens förslag till beslut med Irja Gustavsson (S) 

tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kommundirektör 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-03-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §10/19   Dnr: KS 2019/76 
 

Integrationsstrateg 
 

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. 

 

Förvaltningens 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. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-03-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §11/19   Dnr: KS 2019/74 
 

Kommunstrateg 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi uppdrar till kommundirektören att ta 

fram en konsekvensbeskrivning som tydliggör fördelar och 

nackdelar med att ha tjänsten kvar. Konsekvensbeskrivningen ska 

presenteras för utskottet för stöd och strategi den 27 maj 2019. 

 

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. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Utskottet för stöd och strategi lägger informationen till 

handlingarna. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet för stöd och 

strategi uppdrar till kommundirektören att ta fram en 

konsekvensbeskrivning som tydliggör fördelar och nackdelar med 

att ha tjänsten kvar. Konsekvensbeskrivningen ska presenteras för 

utskottet för stöd och strategi den 27 maj 2019. 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till Irja Gustavsson (S) förslag. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Irja 

Gustavsson (S) förslag och finner att utskottet för stöd och strategi 

beslutar enligt Irja Gustavsson (S) förslag. 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kommundirektör 

 


