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USS § 5

Dnr. 2014/537

Motion från Jonas Kleber (C) och Linda Svahn (S) om att
erbjuda möjligheten att tanka biogas/fordonsgas i
Lindesbergs kommun
Beslut
Utskottet för stöd och strategi ger kommunchefen i uppdrag att med biträde
av miljöstrategen och miljöberedningen bereda svar på motionen om att
tanka biogas/fordonsgas i Lindesbergs kommun.
Miljöstrategen ska ta fram ett PM med en nulägesanalys innehållande
behovsbedömning och prioritering av områden.
Redovisning av motionssvaret sker till utskottet efter att miljöstrategens
PM är framtaget.
Ärendebeskrivning
Jonas Kleber (C) och Linda Svahn (S) inkom den 10 december 2014 med
en motion där de föreslår att Lindesbergs kommun ska erbjuda möjligheten
att tanka biogas/fordonsgas. I sin motion lägger de fram fem yrkanden:






Att kommunen möjliggör för placering av framtida tankställe för
biogas i anslutning till riksväg 50 vid mellersta infarten i
Lindesberg.
Att Lindesbergs kommun undersöker möjligheten att bli delägare i
Biogasbolaget i Mellansverige AB.
Att det ska undersökas om det finns intressenter som är intresserade
av att driva biogasmacken.
Att investeringen i tankställe läggs in i kommunens
verksamhetsplan och kommande investeringsbudget,
Att en biogasstrategi för Lindesbergs kommun tas fram.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2014 att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Vid beredande kommunstyrelsen den 27 januari 2015 beslutade
kommunstyrelsen att överlämna motionen till Utskottet för Stöd och
strategi som ett uppdrag.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet för stöd och strategi
ger kommunchefen i uppdrag att med biträde av miljöstrategen och
Justerande
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miljöberedningen bereda svar på motionen om att tanka biogas/fordonsgas i
Lindesbergs kommun.
Miljöstrategen ska ta fram ett PM med en nulägesanalys innehållande
behovsbedömning och prioritering av områden.
Redovisning av motionssvaret sker till utskottet efter att miljöstrategens
PM är framtaget.

_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunchefen
Miljöstrategen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr. 2014/546

Kommunledningskontorets förslag till fortsatt arbete med
resultatet för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2014
Beslut
Utskottet för stöd och strategi överlämnar kommunledningskontorets
förslag till fortsatt arbete med resultatet för Kommunens Kvalitet i Korthet
till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
För femte året i rad deltog Lindesbergs kommun i Sveriges Kommuner och
landstings (SKL) jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Det
var totalt 225 kommuner som medverkade i arbetet år 2014. Syftet med
KKiK är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i
styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna.
Åtta av måtten i KKiK används som indikatorer på
kommunfullmäktigenivå i utvecklingsstrategin och även några nämndmål
har KKiK-mått som indikatorer. Det gör att det är lätt att jämföra
kommunens resultat med andra och ta del av goda exempel från andra
kommuner som har fått bra resultat. KKiK har medborgarfokus och är till
för att kommunens invånare ska kunna se vilken kvalitet kommunen har
inom olika verksamhetsområden. Nämnderna, utskotten och
kommunfullmäktiges målområdesberedningar kan också använda resultat i
sin dialog med medborgarna.
I en tjänsteskrivelse daterad den 12 februari 2015 föreslår
kommunstrategen att kommunstyrelsen ska besluta:
Resultatet i Kommunens Kvalitet i Korthet överlämnas till samtliga
nämnder och kommunstyrelsens utskott för prioritering av områden som
verksamheterna ska analysera vidare och åtgärda.
Kommunstrateg Malin Sjöberg redovisade vid kommunstyrelsens
sammanträde den 25 februari 2015 Lindesbergs kommuns resultat i KKiK,
samt vilka områden som nämnderna, utskotten och verksamheterna kan
arbeta vidare med.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2015 att överlämna resultatet i
Kommunens Kvalitet i Korthet till samtliga nämnder och
kommunstyrelsens utskott för prioritering av områden som verksamheterna
ska analysera vidare och åtgärda.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Nämnderna och utskotten ska till kommunstyrelsen sammanträde i juni
2015 redovisa vilka förslag de har för att arbeta med målen och
indikatorerna för respektive nämnd/utskott.
Kommunstrateg Malin Sjöberg inkom med en tjänsteskrivelse, daterad den
19 maj 2015, med kommunledningskontorets förslag till fortsatt arbete med
resultatet för Kommunens Kvalitet i Korthet till kommunstyrelsen

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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USS § 7

Dnr. 2015/280

Projektdirektiv till revidering av utvecklingsstrategin
Beslut
Utskotet för stöd och strategi föreslår att kommunstyrelsen beslutar:



Projektdirektivet för revidering av utvecklingsstrategin antas
Utvecklingsstrategin ska remitteras till samtliga partier
representerade i kommunfullmäktige för yttrande

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog år 2013 utvecklingsstrategi för åren 2014-2016.
Strategin är indelad i sex målområden med sammanlagt 15 inriktningsmål.
Med anledning av att utvecklingsstrategin upphör att gälla efter år 2016
behöver en revidering göras.
Kommunchefen inkom med ett projektdirektiv till revidering av
utvecklingsstrategin den 19 maj 2015. Syftet med projektet är att se över nu
gällande inriktningsmål och indikatorer, utan att göra för stora förändringar
så att man inte kan följa utvecklingen över tid. Inriktningsmålen ska
utvärderas genom mätbara indikatorer.
Projektet ska leverera ett förslag till utvecklingsstrategi med högst 15
inriktningsmål. Indikatorer ska anges och utgå ifrån/anpassas till de
nyckeltal och redovisningar som kommunen lämnar till nationella
institutioner. Målområden/målbilder ska utgöra underlag för
kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsplanering.
Kommunstrateg Malin Sjöberg är projektledare med en arbetsgrupp knuten
till projektet. Kommunstyrelsens utskott för stöd och strategi är styrgrupp
och kommunchefens ledningsgrupp är referensgrupp.
En ny utvecklingsstrategi ska vara färdig för antagande i
kommunfullmäktige senast i mars 2016.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr. 2015/144

Förfrågan om medlemskap i Finnskogarna Ekonomisk
Förening 2015
Beslut
Utskottet för stöd och strategi avslår ansökan från Finnskogarna
Ekonomisk Förening 2015, eftersom föreningens verksamhet inte är
kopplad till Lindesbergs kommun.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun var tidigare medfinansiär i projektet
Finnskogarna.com, som avslutades i maj 2013. 2014 bidrog Lindesbergs
kommun med 5 000 kronor till Finnskogarna.
Finnskogarna ekonomisk förening inkom den 25 mars 2015 med en
ansökan och fortsatt stöd till Finnskogarna.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet för stöd och strategi
ska avslå ansökan från Finnskogarna Ekonomisk Förening 2015, eftersom
föreningens verksamhet inte är kopplad till Lindesbergs kommun.
Bengt Evertsson (MP) föreslår bifall till Bengt Storbackas (S) förslag.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Finnskogarna Ekonomisk Förening

Justerande

Utdragsbestyrkande
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USS § 9

Information om kommunens arbete med heltidstjänster
Beslut
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Personalchef Carina Fyrpihl redovisar kommunens arbete med
heltidstjänster för utskottet. Prioriteringen är främst måltidsverksamheten
och vård och omsorg inom socialförvaltningens verksamhet.
Socialförvaltningen arbetar aktivt med att öka sysselsättningsgraden för de
som önskar, och där verksamheten behöver det. Arbetet sker nära
socialnämnden inom befintlig budgetram. 93 personers sysselsättningsgrad
har ökat, inte alltid till heltid men en successiv ökning efter behov har skett.
Inom måltidsenheten är problemet att Lindesbergs kommun har små
enheter med behov av personal en viss tid på dygnet, vilket gör det svårt
med heltidstjänster på vissa ställen.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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USS § 10

Information och besök från Lokalt Unescocenter för
Samverkan
Beslut
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen.
Kommunchefen för en dialog med ledningsgruppen om Lindesbergs
kommun eventuellt ska bli medlemmar i Unesco LUCS.
Ärendebeskrivning
Unesco LUCS står för Lokalt Unescocenter för Samverkan och invigdes
den 9 maj 2014 på Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Grundarna är tre
svenska kommuner – Botkyrka, Eskilstuna och Malmö.
Målet med Unesco LUCS är att samla och sprida kunskap om platsidentitet,
social jämlikhet och sammanhållning, interkulturell och interreligiös dialog
samt att utveckla metoder och verktyg för att kunna gå från ord till
handling.
Som medlem i Unesco LUCS ingår man i en kunskapsplattform bestående
av aktörer som genom utbyte av goda exempel och inspiration arbetar
gemensamt för att driva en utveckling mot ett hållbart interkulturellt
samhälle. Som medlem får man stöd och vägledning i det interkulturella
arbetet och får nationell och internationell arena för sitt arbete.
Medlemskapet är öppet för alla kommuner, lärosäten och aktörer i
civilsamhället som på något sätt arbetar med platsidentitet, social jämlikhet
och sammanhållning samt interkulturell och interreligiös dialog.
Medlemskapet innebär en förpliktelse till att bidra till Unesco LUCS arbete
praktiskt, kunskapsmässigt och ekonomiskt. Medlemskapet kostar 25 000
kronor/år.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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USS § 11

Presentation och information om Folkhälsoteamet
Beslut
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist presenterar folkhälsoteamets arbete för
utskottet för stöd och strategi. Lindesbergs kommun samverkar för lokalt
folkhälsoarbete tillsammans med Hällefors kommun, Ljusnarsbergs
kommun, Nora kommun och Örebro läns landsting.
Viktiga utgångspunkter för det gemensamma folkhälsoarbetet i länet är att:






Samverka för en god hälsoutveckling
Angripa den ojämlika fördelningen av hälsa
Verka för en god hälsa hos barn och ungdomar
Verka för ett hälsosamt åldrande
Stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet

Samverkansavtalet bygger på en länsgemensam modell som syftar till att
vidareutveckla det lokala folkhälsoarbetet. Fyra länsdelar ges stöd att ha
strategiska resurspersoner för folkhälsoarbetet. Utvecklingen ska nås
genom ökad folkhälsovetenskaplig komptetens och ökad samverkan mellan
folkhälsoaktörerna. Grund för samverkan är Folkhälsoplan med
folkhälsopolitiska mål – En god och jämlik hälsa i Örebro län 2012-2015.
Viktigka frågor att arbeta med under 2015-2016 är bland annat:











Jämlik hälsoutveckling, social hållbarhet
Öka kunskapen för bättre underlag i budget och verksamhet
Barn och ungas uppväxtvillkor:
Barnkonventionen och ungdomspolitisk strategi
Barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer
Psykisk hälsa
Delaktighet och inflytande
Elevers behörighet till fortsatta studier
Framtidstro och trygghet
Samverkan internt och externt

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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USS § 12

Presentation och information om risk- och säkerhetsarbete
Beslut
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Säkerhetskoordinator Gunnar Karlsson, Nerikes Brandkår, presenterar sin
roll och sina uppgifter som bland annat innefattar:









Upprättande av risk- och sårbarhetsanalyser
Upprättande av förslag till handlingsplaner och krisledningsplaner
Genomförande av utbildnings- och informationsinsatser
Planering och genomförande av övningar
Organisera samverkan för att säkerställa kommunernas
områdesansvar
Samverkan med länsstyrelsen och andra myndigheter
Medverkan i förebyggande arbete inom Nerikes Brandkår
Planera säkerhetsskydd och säkerhetsarbete

Utskottet får även ta del av verksamhetsplanen för kris och beredskap 2015
som innefattar:










Risk och Sårbarhetsanalys
Utbildning/övning för krisledning
Utbildning/stab och ledningsmetodik
Gemensamma utbildningar för länets kommuner
Utbildning i medieträning
POSOM
Styrel
Rakel
Frivilliggrupps-övningar/utbildningar

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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USS § 13

Presentation och plan för kommunens miljöarbete
Beslut
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Miljöstrateg Rickard Sandström presenterar sig och sitt arbete för utskottet.
Han är anställd 50 % hos Linde Energi AB och 50 % hos Lindesbergs
kommun. Tjänstens hos kommunen kommer bland annat att innefatta:







Strategisk funktion
Rådgivning för tjänstemän
Omvärldsbevakning
Delta i regionalt arbete
Vad vill politiken att miljöstrategen ska göra?
Vilka behov finns det?

Miljöstrategens första uppgift inom kommunens verksamhet är
framtagande av ett PM som ska innefatta en nulägesanalys. Den ska
innehålla en redovisning av vad som redan finns framtaget inom
miljöområdet i Lindesbergs kommun och förtydliga vilka kopplingar som
finns och inte finns till fastställda mål.
En behovsbedömning ska redovisas i PM:et med en prioritering av vad som
ska göras och vad som kan vänta.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
Ordförande Bengt Storbacka (S) lyfter frågan om diskussion om utskottets
strategiska frågor och visioner och undrar om utskottet kan avsätta tid för
att arbeta med dem vid nästa sammanträde den 24 augusti 2015.
John Omoomian (S) lyfter frågan om varför Lindesbergs kommun inte är
med i den regionala nämnden för företagshälsa och tolkservice.
Kommunchefen besvarar frågan med att ett nytt avtal ska tecknas för 2016,
ett medlemskap i den regionala nämnden är ett alternativ som ska utredas.
Ordförande Bengt Storbacka (S) lyfter frågan om samordning av
gemensam IT-organisation inom kommunens verksamheter.
Kommunledningen ska arbeta med frågan i budgetprocessen.
Ordförande Bengt Storbacka (S) lyfter frågan om hur arbetet med en
kommunikatör i Lindesbergs kommun går. Kommunchefen svarar att den
tjänsten inte ryms inom befintlig budget, utan frågan måste tas med i
budgetprocessen.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden
Meddelanden enligt bifogad förteckning läggs till handlingarna.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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